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ALKULAUSE

Tässä käsikirjassa olemme koettaneet antaa sellaisia tietoja ja neuvoja,
joiden avulla voidaan pysyttää BUICK-vaunun pystyväisyys ja kunto sen
tavallisella korkealla tasolla, ja samalla olemme pyrkineet tekemään esityk-
semme mahdollisimman havainnolliseksi ja yleistajuiseksi. Siihen sisältyy
neuvoja vaunun hoidosta ja huollosta kaikkina vuodenaikoina, minkä lisäksi
käsitellään tehtäviä, jotka omistaja mahdollisesti haluaa suorittaa itse, tahi
jotka voivat poikkeuksellisissa olosuhteissa käydä välttämättömiksi.

Pitäkää tämä kirja aina autossa!
Kirjanen koettaa tehdä Teidät yhä tyytyväisemmäksi ostamaanne vaunuun.

Sen tarkoituksena ei niin paljon ole auttaa Teitä vaikeuksista kuin opastaa
Teitä välttämään niitä.
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VARAOSAT

Valtuutetuilla Buick-myyjillä on täydelliset varaosaluettelot sekä jokseenkin
täydellinen varaosavarasto.

Tilattaessa varaosia on joko ilmoitettava vaunun vuosi ja malli, alustan

numero, moottorin numero sekä selitettävä halutut osat tahi lähetettävä tilauk-
sen kera vanhat osat. Myöskin on mainittava, miten osat on lähetettävä.

Käyttäkää ainoastaan sellaista korjauspajaa, jonka varmasti tiedätte hyvin
tuntevan Buick-vaunut. Silloin tiedätte, että vaununne saa parhaan hoidon.

Käyttäkää ainoastaan oikeita Buick varaosia. Vain ne ovat luotettavia ja
tulevat ajan mittaan ehdottomasti halvimmiksi.

TAKUU

Täysin luottaen niihin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat perustana
kaikille General Motorsin tuotteille, annamme kunkin valmistamamme vaunun
mukana erikoisen, henkilökohtaisesti ostajan nimelle kirjoitetun takuusitou-
muksen, joka on voimassa vuoden ajan vaunun toimituksesta.

Autonomistajan oman edun mukaista on luonnollisesti tarkoin tallettaa
vanun mukana seuraava takuusitoumus.

5fl — 88692;



VUODEN 1928 MALLIT

SARJA 115.

28—20 Kaksiovinen Sedän 5 hengen

28—26 Kupee 2 »

28—26 S Urheilukupee 4 >

28—25 Urheilu-Touring 5 »

28—24 Urheilu-Roadster 4 »

28—27 Neliovinen Sedän 5 »

28—29 Brougham 5 »

SARJA 120.

28—47 Neliovinen Sedän 5 hengen
28—47 S Loisto-Sedan 5 »

Kupee 4 >

SARJA 128.

Touring 7 hengen
28—50 L Limousine-Sedan 7 :»

28—50 Sedän 7 »

28—51 Brougham 5 »

28—54 Urheilu-Roadster 4 »

28—54 C Urheilu-Kupee 4 »

28—55 Urheilu-Touring 5 »

28—58 Kupee 5 »
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GENERAL MOTORS NORDISKA AKTIEBOLAG

1. Osa. YLEISIÄ SEIKKOJA
I Luku. YKSITYISKOHTAINEN SELOSTUS

VAUNUSTA
Painot: Buick-myyjä antaa Teille täydelliset

tiedot painosta y. m. seikoista rekisteröimistä
varten.

Hevosvoimien laskeminen: S. A. E:n ja N. A.
C. C:n mukaan. Sarja 115: 23,4 hv. Sarjat 120 ja
128: 29,4 hv.

Sylinterien läpimitta: Sarja 115: 79,37 mm. Sar-
jat 120 ja 128: 88,9 mm.

Iskun pituus: Sarja 115: 114,3 mm. Sarjat 120
ja 128: 120,7 mm.

Sylinterejä: 6.
Mallilevy: Väliseinässä etupuolella konesuojuk-

sen alla.

Kuva 3. Moottorin leikkaus pituussuuntaan. Sarja 115.
1. Lukkomutteri. — 2. Venttiilin työntötangon kuulakuppi. — 3. Vipuvarsien johtoakseli. — 4. Venttiilijousi. — 5.
Venttiilikaran ohjauskappale. — 6. Sytytystulppa. — 7. Jäähdytysvaippa. — 8. Venttiili. — 9. Mäntä. — 10. Männän-
tappi. — 11. Sylinteri. — 12. Venttiilin työntötanko. — 13. Venttiilinnostajan jousi. —■ 14. Venttiilinnostajan puola.
— 15. Kitkakytkin. — 16. Nokka-akseli. — 17. Vauhtipyörä — 18. Käyntiinpanomoottori. — 19. Jäähdyttäjän pumppu. —

20. Öljypumppu. — 21. Vipuvarren akselin jousi. — 22. Pumpusta moottorin vesivaippaan johtava vesiputki. — 23.
Vipuvarsien kansi. — 24. Vipuvarsi. — 25. Moottorin vesivaipasta jäähdyttäjään johtava putki. — 26. Sytytystulppien
kammioita peittävä kansi. — 27. Tuulettaja. — 28. Venttiilin työntötankoja peittävä kansi. — 29. Virranjakaja. — 30.
Induktiopuola. — 31. Nokka-akselin hihnapyörä, joka pyörittää hihnalla tuulettajaa. —■ 32. Generaattori (latausdynamo).
— 33. Jakopyörästön kansi. — 34. Kampiakselin vastapaino. — 35. Värinäntasoittaja. — 36. Kiertokanki. — 37. Kampi-

akseli. — 38. Kampikammion öljyputki. — 39. Kampikammion pohja.
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GENERAL MOTORS NORDISKA AKTIEBOLAG

Sarjanumero: Rungon oikealla puolella lähellä lurautasekoituksesta. Sylinteriryhmä ja kampikam-
mio valettu kumpikin erikseen. Kampiakseli hyvin
tasapainoitettu, neljä vahvaa päälaakeria. Väri-
näntasoittaja.

etumaista lokasuojaa
Moottorin numero: Kampikammion yläosan va-

semmalla puolella, takimmaisen ilmaputken
edessä. Kiertokanget ja männät hyvin tasapainoitetut.

Irroitettavassa sylinterinkannessa suuret venttiilit,
jotka ovat helposti luoksepäästävissä ja liikkuvat
tarkistusvaraisten venttiilinnostajain ohjaamina.

Akseliväli:

Männäntapit karkaistut ja hiotut.

Sarjan 115 mallit 20, 24, 25, 26, 26 S, 27,
29 2,9 m.

Sarjan 120 mallit 47, 47 S, 48 >. 3,05 m. Neljästi laakeroitu nokka-akseli, akseli ja nokat
taotut samasta kappaleesta.Sarjan 128 mallit 49, 50 L, 50, 51, 54, 54 C,

55, 58 3,25 m.
Raideväli: 1,42 m.
Rungonvoitelu: Zerk-järjestelmä.
Moottori: Kuusisylinterinen nelitahtimoottoui,

venttiilit sylinterin kannessa. Moottori kolmesta
kohdasta kiinnitetty alustaan, kiinnityskohdissa
kumieriste. Sylinteriryhmä valettu erikoisesta va-

Männissä kolme rengasta männäntapin yläpuo-
lella.

Jäähdytys: Jäähdytysveden kierrosta huolehtii
keskipakoispumppu. Termostaatti säätää auto-
maattisesti jäähdytysveden lämmön. Tuulettajaa
käyttää hihna nokka-akselilla olevasta hihnapyö-

1. Venttiilin taristusruuvi. — 2. Lukkomutteri. — 3. Vipuvarsi. — 4. Vipuvarsien johtoakseli. — 5. Venttiilijousi. — 6.
Venttiilikaran ohjauskappale. —■ 7. Sytytystulppa. — 8. Venttiili. — 9. Jäähdytysvaippa. — 10. Mäntä. — 11. Männäntappi.
— 12. Sylinteri. — 13 Venttiilinnostajan jousi. — 14. Venttiilinnostajan puola. — 15. Kitkakytkin. — 16. Vauhtipyörä.
— 17. Käyntiinpanomoottori. — 18. Jäähdyttäjän pumppu. —■ 19. Öljynjakeluputki. — 20. Vipuvarsien akselin jousi. —

21. Venttiilin työntötanko. — 22. Moottorin jäähdytysvaipasta jäähdyttäjään johtava vesiputki. — 23. Vipuvarsien kansi.
— 24. Sytytystulppien kammiota peittävä kansi. — 25. Vesipumpusta moottorin jäähdytysvaippaan johtava vesiputki. —

26. Tuulettaja. — 27. Venttiilin työntötankoja peittävä kansi. — 28. Virranjakaja. — 29. Nokka-akselin hihnapyörä, joka
hihnalla pyörittää tuulettajaa. — 30. Generaattori (latausdynamo). — 31. Kampiakselin vastapaino. —» 32. Värinänta-

soittaja. — 33. Kiertokanki. — 34. Kampiakseli. — 35. Nokka-akseli.

Kuva 4. Moottorin leikkaus pituussuuntaan, sarja 120 ja 128.

f 2— 286927
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GENERAL MOTORS NORDISKA AKTIEBOLAG

rasta. Jäähdytysontelojen tilavuus on seuraava:
Sarjassa 115: 15 litraa, sarjoissa 120 ja 128: 19
litraa.

villa hammaspyörillä. Hammaspyörät erikoisesti
karkaistut ja lujasti yhdistetyt vaihdetankoon.

Vaihdelaatikko tarvitsee öljyä: Sarja 115: 1,6
kg. Sarjat 120 ja 128: 1,7 kg.

KARDAANIAKSELI.

Voitelu: Painevoitelujärjestelmä. Pumppupai-
naa öljyä kaikkiin kampilaakereihin ja kierto-
kangen laakereihin sekä liikuttajavarsiin ja jako-
pyöriin. Nokat, nokka-akselin laakerit, männät ja
männäntapit saavat voitelunsa öljystä, joka räiskyy
ylös kiertokangenlaakereista.

Voimansiirto vaihdepyörästöstä taka-akseliin ta-
pahtuu yksinkertaisen, suurikokoisen, automaatti-
sesti voidellun kardaaninivelen, kokonaan putkeen
suljetun kardaaniakselin sekä kierrehammaspyö-
rien välityksellä. Kardaaniniveltä ympäröivä kop-
pa yhdistää kardaaniakselin putken suoraan vaih-
delaatikon takaseinään. Takapyörien työntö koh-
distuu kardaaninivelen kopan kuulaniveleeseen.

Kampikammion yläosassa vasemmalla puo-
lella on öljynkorkeuden mittapuikko ja alla poh-
jassa tyhjennysaukko.

Mattarilautaan on sovitettu öljynpaineen mit-
tari.

Öljynsuodatin on kiinnitetty väliseinään oike-
alle puolelle konesuojuksen sisään. TAKA-AKSELI.

Sarjan 115 malleissa on taka-akseli » 3 /4 uiva»,
mutta sarjojen 120 ja 128 malleissa kokonaan
»uiva». Kummassakin tapauksessa kantaa taka-
akselin koppa kokonaan vaunun painon.

Kaasuttaja: Vakuumisäiliö syöttää moottorille
automaattisesti bensiiniä. Oikean kaasutuksen tur-
vaamiseksi kaikilla nopeuksilla on kaasuttajassa
sekä automaattinen että käsivivulla hoidettava
lämmönsäätö.

KÄYNTIINPANO, VALAISTUS JA SYTYTYS.

Kaasuttajan imupuolella on ilmanpuhdistaja. Sarjassa 115 on pyörät laakeroitu suurilla
»Hyatt» rullalaakereilla, muissa »New Departure»
kuulalaakereilla.

Täydellinen Delco-Remy-järjestälmä, jossa sekä
generaattoria että käyntiinpanomoottoria kontrol-
loi termostaatti, tämän lisäksi suurikokoinen akku-
mulaattori. Käyntiinpanomoottorissa vapaasti liik-
kuva säppipyörä.

Tasauspyörästö on kuppi- ja kartiomallisen
»New Departure» kuulalaakerien ja kardaaniak-
seli yksi- ja kaksirivisen »New Departure» kuula-
laakerien varassa.

ETUAKSELI.

Kierrehampaiset kartiomaiset kruunupyörät,
jotka voidaan täysin tarkistaa.

Korkea jännityssytyty s, johon kuuluu virranja-
kaja, induktiopuola ja generaattoriin kiinnitetty
automaattinen virrankatkaisija. Virranjakajassa
on automaattinen sytytyksen säätö, jota myöskin
voidaan muuttaa käsin. Sytytyksen säätövipu on
asetettu ohjauspyörän keskelle. Edelleen kuuluu
sähkölaitteisiin ohjauspyörän keskelle sovitettu
valonheittäjäin, sivulamppujen ja takalampun va-
lojen katkaisija.

Tasauspyörästön koppa tarvitsee öljyä: Sarjassa
115: 2,4 kg. Sarjoissa 120 ja 128: 2.2 kg.

■ Muottiintaottua, karkaistua I-terästä, käännet-
tyä Elliot-mallia. Kuppi- ja kartiomalliset »New
Departure» kuulalaakerit. Akselitapit kuulalaake-
rien varassa.

JARRUT.

Takalamppuun on yhdistetty automaattisesti toi-
miva pysähdyslamppu ja taaksepäin ajettaessa va-
laiseva lamppu.

Virran voimakkuutta rajoittava varoke turvaa
sähkölaitteet lyhytsululta. Jalkajarru ulkopuolinen, puristuva, vaikuttaa

kaikkiin neljään pyörään. Käsijarru sisäpuolinen,
laajeneva, vaikuttaa takapyöriin.

KITKAKYTKIN.
PYÖRÄT.

Tykistömalliset, suuret napalaipat, 12 puolaa ja
12 puolapulttia. Irroitettavat vanteet.

Kytkimen irroituslaakeri on kuulalaakeri, joka
saa voitelunsa rasvakupista.

Monilevyinen kuiva levykytkin, joka toimii
pehmeästi ja tehokkaasti. Tarkistuslaite helposti
käsillä. OHJAUSLAITE.

Ruuvi ja halaistu mutteri, puoleksi itselukit-
seva, niin että tien sysäykset eivät pääse vaikut-
tamaan ohjauspyörään. Tarkistusvaraa kulumista
varten. Sähkötorven nappi ohjauspyörän keskellä,
tämän ympärillä sytytys- ja kaasuvivut, sekä valo-
jen katkaisija.

VAIHDELAATIKKO.

N. k. kuulatyyppinen vaihde, kolme nopeutta
eteen- ja yksi taaksepäin, vaihto tapahtuu liuku-
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RUNKO.

malliset.
Etujouset puolisoikeat, takajouset cantilever-

ISKUNVAIMENTAJAT.

Puristettua, erikoisesti vahvistettua U-terästä,
aluskiskot kaksinotkoiset. Aluskiskojen sivulaipat
entistä syvemmät. Erikoiset vahvikkeet ylä- ja
alalaipan välillä moottorin takimmaisen kannik-
keen sekä takajousien kiinnityksen kohdalla.

JOUSET.

Kaikissa malleissa on sekä etu- että takajousissa
erikoisesti Buickia varten rakennetut nesteiskun-
vaimentajat.

Rungon lujuutta on lisätty vahvistamalla etu-
maisen poikkituen, jarruakselipoikkituen sekä ta-

kimmaisen poikkipalkin sivulaippojen paksuutta.

II Luku. ERI OSIEN TOIMINTA JA HOITO
Myöhemmissä luvuissa, missä käsitellään Buick-

vaunun monia eri osia, on erikseen otettu huo-
mioon kunkin osan toiminta, hoito sekä tarkista-
minen.

1. VOITELU.
Pitäkää vaaria, että kampikammiossa olevan

öljyn pinta ulottuu aina mittapuikossa olevaan
»Full» merkkiin saakka. Kun moottorissa on öljyn-
suodatin, kampikammion tuuletus ja termostaatti,
tarvitsee öljyä vaihtaa vain noin neljä kertaa vuo-
dessa. Kehoittaisimme joka 800 kilometrin jälkeen

Allaolevan lyhyen yleiskatsauksen tarkoituksena
on erikoisesti painostaa niissä esiintyviä tärkeim-
piä periaatteita.

1. Sytytyksen säätövipu. —2. Valojen katkaisija. ■— 3. Käsikaasu. —4. Tuulilasinpuhdistajan säätönappi. —5. Siirrettävä
ohjausputken kiinnityshaarake. — 6. Sytytyksen ja ohjauksen lukko. — 7. Kuristusventtiilin varsi (Choke). — 8. Ampeeri-
mittari. — 9. Tuulilasinpuhdistaja. — 10. Taaksenäyttävä peili. —■ 11. Matka- ja nopeusmittari. — 12. Bensiinimittari. —

13. Jalkajarru. — 14. Vaihdetanko. — 15. Kaasuttajan esilämmityksen säätövipu. — 16. Sytytysvirran katkaisija. — 17.
Kytkinpoljin. — 18. Jäähdytysveden lämpömittari. — 19. Öljynpaineen mittari. — 20. Käsijarru. — 21. Käyntiinpano-

nasta. — 22. Jalkakaasu. — 23. Jalkatuki.

Kuva 5. Sisäkuva ajajan osastosta.
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tarkastamaan, että öljynsuodatin toimii tyydyttä-
västi. Kampikammion tuuletus ja termostaatti
eivät kaipaa mitään huolenpitoa.

Tutustukaa tarkoin voitelukarttaan ja noudat-
takaa säännöllisesti sen määräyksiä vaunun ja
alustan voitelun suhteen.

kesällä puhdasta vettä, talvella taas jäätymätöntä
sekoitusta. Tuulettajan hihna on pidettävä tiuk-
kana, varsinkin lämpimällä ilmalla. Pitäkää eri-
koisesti silmällä, että vesipumpun tiivisteet eivät
vuoda. Termostaatti toimii automaattisesti eikä
siis kaipaa mitään hoitoa.

3. JARRUT.
2. JÄÄHDYTYS. Pitäkää jarrut aina huolellisesti tarkistettuina.

Älkää rasittako jarruja liian voimakkaasti jarrut-
tamalla, ellei se ole ehdottomasti välttämätöntä.

Pitäkää jäähdyttäjä täynnä vettä, niin että ve-
den pinta on noin 75 mm reunasta. Käyttäkää

Kuva 6. Moottorin poikkileikkaus, sarja 115.
*".. Venttiilin työntötanko. — 2. Venttiili. — 3. Jäähdytysvaippa. — 4. Jäähdytysveden pumppu. — 5. Öljypumpun ylempi
käyttöakseli. — 6. Öljypumpun alempi käyttöakseli. — 7. Öljynpainetta säätävä venttiili. — 8. Öljypumppu. — 9. Öljy-
pumpun siivilä. — 10. Imuputkisto. — 11. Pakoputkisto. — 12. Öljyntäyttöputki. — 13. Kampikammion tuuletukseen
kuuluva ilmaputki. — 14. Öljynpinnan korkeuden mittapuikko. — 15. Kampikammion yläosa. — 16 Kampiakseli —

17. Kampikammion alaosa.
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4. OHJAUSLAITE.
Pitäkää ohjauslaite aina hyvin kiristettynä ja

voideltuna. Tarkastakaa silloin tällöin, että etu-
pyörät ovat oikein suunnatut.

6. KÄYNTIINPANO.

Ottakaa jalka käyntiinpanonastalta heti kun
moottori alkaa käydä. Älkää pitäkö kuristusvivun
vartta liian kauan ulkona, sillä siten vain pako-
tatte sylintereihin suuret määrät bensiiniä. Älkää
painako käyntiinpanonastaa yhtä mittaa pitem-
pää aikaa, ellei moottori heti lähde käyntiin. Äl-
kää antako moottorin heti käyntiin lähdettyään
käydä hyvin nopeasti. Älkää myöskään ajako hy-

5. KYTKIN.
Älkää antako kytkimen tarpeettomasti liukua.
Ikää myöskään laskeko kytkintä liian äkkiäÄlkää

kiinni,

1. Venttiilin työntötanko. — 2. Venttiili. — 3. Jäähdytysvaippa. — 4. Jäähdytysveden pumppu. — 5. Öljypumpun ylempi
käyttöpyörä. — 6. Öljypumpun ylempi käyttöakseli. — 7. Öljypumpun alempi käyttöakseli. — 8. Öljynpainetta säätävä
venttiili. — 9. Öljypumppu. — 10. Jäähdytysvaipasta jäähdyttäjään johtava vesiputki. — 11. Imukanava. — 12. Pako-
putkisto. — 13. Öljyntäyttöputki. — 14. Kampikammion tuuletukseen kuuluva takimmainen ilmaputki. — 15. Kampi-
kammion yläosa. — 16. Öljynpinnan korkeuden mittapuikko. —• 17. Öljysiivilä. — 18. Öljykaukalon tyhjennysaukontulppa.

Kuva 7. Moottorin poikkileikkaus, sarjat 120 ja 128.

f3 — 286927.
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vin nopeasti ennenkuin moottori on kunnollisesti
lämminnyt. Tästä voi helposti johtua, että män-
nät vahingoittavat sylinterejä.

9. VAIHTAMINEN.
Parempi on vaihtaa kuin tarpeettomasti liiaksi

rasittaa moottoria. Muistakaa aina vaihtaessanne
painaa kytkimen poljin pohjaan saakka. Älkää
panko vaihdetankoa taaksekäyntiasentoon vaunun
vielä liikkuessa eteenpäin.

7. POLTTOAINEEN SYÖTTÖ.

Pitäkää jousisiteet tiukasti kiristettyinä sekä
jousien pultit puhtaina ja hyvässä voiteessa.

Älkää yrittäkö korjata kaasuttajaa, ellette ole
täysin selvillä siitä, miten se on tehtävä, ja ellette
lisäksi ole täysin vakuutettu, että se on tarpeen.
Työntäkää kuristusventtiilin varsi (choke) sisään
heti, kun moottori alkaa käydä, niin että vain nel-
jäsosa varresta jää ulos ja painakaa se kokonaan
sisään heti kun moottori on lämmennyt. Esiläm-
mitysvipu on käyntiinpantaessa nostettava asen-
toon »Heat on», myöhemmin on se pidettävä
»Heat on» ja »Medium» asentojen välillä, läm-
pötilasta riippuen hiukan ylempänä tai alempana.

10. JOUSET.

Nämä eivät kaipaa mitään tarkistusta; öljyä
tarvitsee lisätä ainoastaan, jos sitä on vuotanut
maahan. Lähin General Motorsin myyntiedustaja
voi toimittaa tähän sopivaa öljyä.

11. TSKUNVAIMENTAJAT.

12. RENKAAT.
Mitatkaa viikottain ilmanpainetta renkaissa ja

pitäkää se aina niin suurena kuin mallilevyssä
on määrätty. Tämä mallilevy on väliseinässä moot-
torin puolella.

Bensiinisäiliöön mahtuu: Sarjassa 115: 60 lit-
raa. Sarjoissa 120 ja 128: 72 litraa.

8. AKKUMULAATTORI
13. LAKKAUS.Pitäkää huolta, että akkumulaattorin levyt aina

ovat nesteen peitossa ja että kaikki johdot ja na-
vat ovat tiukasti kytketyt.

Katsokaa 111. Luvussa »Korin hoidosta yleensä»
olevia ohjeita.

111 Luku. KORIN HOIDOSTA YLEENSÄ

LAKKAUS.

Kaikki korit ovat lakatut Ducolla, mistä seuraa
se suuri etu, että lakkaus voidaan helposti pitää
puhtaana ja saada näyttämään kuin uudelta. Duco
on lujin, sitkein ja kestävin autolakka, mitä mil-
loinkaan on keksitty, mutta vaununomistaja ei
kuitenkaan saa pitää sitä huonosti, jos hän haluaa,
että vaunu aina näyttää yhtä siistiltä kuin uutena,
vaan on hänen noudatettava sen hoidossa seuraa-
via ohjeita:

Duco-lakka kestää yleensä laimennettuja hap-
poja, m. m. akkumulaattorihappoa, mutta varo-
vaisinta on kuitenkin huolehtia, ettei mitään hap-
poja väkeviä enempää kuin heikkojakaan, pääse
lakkaukselle.

Kiilloitusainetta Duco Polish N:o 7 voidaan käyt-
tää sekä puhdistukseen että kiilloitukseen. Jos
vaunussa on ainoastaan pölyä, voidaan pöly pyyh-
kiä kuivalla rievulla, minkä jälkeen lakkaus kiil-
loitetaan. Käyttäkää kiilloittamiseen kuivaa puh-
dasta riepua. Kunnollisesti hankaamalla saatte
lakkaukselle kauniin välkkyvän kiillon. Jos riepuun
puhdistettaessa tai kiilloitettaessa lähtee väriä, ei
tätä pidä säikähtää. Värin lähteminen johtuu il-
man vaikutuksesta, eikä juuri vaikuta lakan kestä-
vyyteen.

Vaunu on säännöllisesti puhdistettava, ja vaik-
ka se joskus voidaan puhdistaa paljastaan kui-
valla rievulla, on kuitenkin yleensä parasta pestä
se aina vedellä, milloin se on likaantunut, etenkin
jos liassa on hiekkajyviä tai muita sellaisia teräviä
hiukkasia. Jos lakkaus pesun jälkeen näyttää har-
mahtavalta, tarvitsee se perusteellisemman kiilloi-
tuksen ja tähän suosittelemme käytettäväksi Duco
Polish N:o 7.

KATETTUJEN VAUNUJEN PÄÄLLYSTYS.

Alkoholia tai alkoholipitoisia jäähdyttäjässä
käytettäviä nesteitä ei millään ehdolla saa päästää
lakkaukselle. Jos näin sattuu, on neste heti kui-
vattava.

Kangaspäällykseen tarttuu likaa ja se kuluu sekä
turmeltuu myöskin kosteilla ilmoilla, ellei sitä
hoideta oikealla tavalla. Ainakin kerran kuukau-
dessa, vieläpä useammin, milloin tarvis, olisi pääl-
lys puhdistettava pölynimijällä ja harjalla. Tahrat
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poistetaan sopivalla nesteellä, minkä jälkeen kan-
gas silitetään raudalla ja kostealla rievulla. Kun
kangas nöyryytetään ja sitten harjataan sitä vas-
takarvaa, saadaan sille taas luonnollinen pörhöi-
syys. Lattiamatto pestään bensiiniin kastetulla
sienellä.

ikkunoita ei pidä harjata, vaan ne on pestävä
spriihin kastetulla pehmeällä rievulla tai sienellä.
Sivukappaleita ei pidä taivuttaa kun ne vielä ovat
märät.

VAUNUN TALTEENPANO

Kaikki vesi lasketaan pois jäähdyttäjästä ja
tämän jälkeen annetaan moottorin käydä noin
minuutin verran, jotta jäähdytysvaipan sokkeloi-
hin mahdollisesti vielä jäänyt vesi haihtuu.

Kun vaunu joskus pannaan tallelle pitemmäksi
ajaksi, erikoisesti talven ajaksi, on meneteltävä
seuraavasti:

AVONAISTEN VAUNUJEN PÄÄLLYSTYS.

Nahkapäällys voidaan pestä saippualla javedellä,
minkä jälkeen saippuavesi huuhdotaan pois ja
nahka kuivataan säämiskällä. Nahkapäällystä ei
milloinkaan saa pestä bensiinillä.

Vanha öljy lasketaan pois kampikammiosta ja
sijaan pannaan uutta. Hyvä on myöskin tiputtaa
hiukan öljyä kuhunkin sylinteriin, etteivät niiden
sisäpinnat pääse ruostumaan.

KUOMU JA SIVUKAPPALEET.

Sytytystulpat on puhdistettava ja niiden kärjet
öljyttävä, minkä jälkeen ne asetetaan taas paikoil-
leen.

Kuomun ulkopinnalle kertynyt pöly ja lika pes-
tään saippuavedellä ja sienellä, minkä jälkeen
kuomu huuhdotaan puhtaalla vedellä ja kuivataan
säämiskällä. Puhdistamiseen ei saa käyttää bensii-
niä tai minkäänlaisia öljyjä, koska nämä turme-
levat kudoksen ja himmentävät kiillon.

Irroittakaa akkumulaattorista kaikki johdot ja
siirtäkää akkumulaattori johonkin kuivaan paik-
kaan. Paras on jättää se jollekin huoltoasemalle,
missä sen latausta on lisättävä ainakin kerran
kuukaudessa. Akkumulaattorin kunnollinen hoita-
minen maksaa kyllä vaivan.

Hyvä on silloin tällöin kiilloittaa kuomun ulko-
pinta jollain ensiluokkaisella kiilloitusaineella,
kun se ensin on huolellisesti puhdistettu ja kui-
vattu.

KITINÄ JA RÄMINÄ.

Sivelkää nikkelöidyille osille hiukan vaseliinia
tahi konerasvaa, jotta ne eivät pääse ruostumaan.
Vaseliini voidaan pyyhkiä bensiinillä, kun vaunu
taas otetaan käytäntöön.

Nostakaa ylös etu- ja taka-akseli ja irroittakaa
renkaat.

Kori on kiinnitetty alustaan koripulteilla ja
korin alla olevan puukehyksen sekä alustan metal-
lirungon väliin on asetettu kitinää ehkäisevä
välitiiviste. Kun vaunulla ajetaan jonkun aikaa,
kutistuu tämä tiiviste korin painosta, minkä lisäksi
koripulttien päät mahdollisesti hiukan syöpyvät
korin puukehyksen sisään, joten pultit käyvät
hiukan hölliksi. Tällöin pääsee kori hiukan
hankaamaan alustaa vastaan ja juuri tästä
aiheutuu kitinää sekä räminää. Siksi on vält-
tämätöntä tarkastaa koripultteja kerran kuukau-
dessa, ainakin ensimäisten 5 000 kilometrin aikana,
sekä tarpeen vaatiessa kiristää niitä.

Ellei renkaita aiota käyttää pitkään aikaan, on
ne irroitettava vanteista. Ilmarengas asetetaan
päällysrenkaan sisään ja siihen pumputaan hiu-
kan ilmaa, minkä jälkeen renkaat asetetaan
säilöön viileään pimeään varastopaikkaan, joka
kernaasti saa olla myöskin hiukan kostea. Jos
paikka on liian kuiva, voi kumi kovettua ja me-
nettää joustavuutensa. Renkaat voidaan myös
kääriä kankaaseen niiden suojelemiseksi lämmöltä.

Narinaa voidaan myös tavallisesti välttää pane-
malla ovien lukkoihin, saraniin ja muihin liikku-
viin metalliosiin hiukan öljyä tahi konerasvaa.

Kuomusta ja päällystyksestä pyyhitään tarkoin
kaikki pöly, kori pestään puhtaaksi, kuomu ja
sivukappaleet jännitetään paikoilleen ja koko
vaunu peitetään paksulla paperilla tahi erikoi-
sesti valmistetulla paperiverholla.

Kun vaunu taas otetaan käytäntöön, puhdistakaa
kynttilät, tiputtakaa hiukan öljyä kuhunkin sylin-
teriin, vääntäkää moottoria käsikammilla muutamia
sekunteja, pankaa kynttilät paikoilleen, sulkekaa
sytytysvirta ja kun moottori on pantu käyntiin
painamalla käyntiinpanonastaa, antakaa sen käydä
hitaasti muutamia minutteja.

KATETTUJEN VAUNUJEN SISÄSEINÄT JA
KATTO

puhdistetaan kunnollisesti harjaamalla niitä myö-
täkarvaan, käyttämällä samalla pölynimijää, jos
suinkin mahdollista. Sivukappaleiden selluloidi-
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IV Luku. ENSIMÄISET TOIMENPITEET, ELLEI
MOOTTORI TOIMI TYYDYTTÄVÄSTI

Automobiilille voi aina sattua sellaisia seikkoja,
joiden vaikutuksesta moottori alkaa toimia vä-
hemmän tyydyttävästi, eikä autonomistaja usein-
kaan kykene vian oireista päättelemään sen oikeaa
syytä. Tällaisien tapauksien varalle, milloin val-
tuutettua korjauspajaa ei ole lähellä, tarvitsee
autonomistaja ohjeita, joiden opastuksella hän voi
ajaa vaunun korjauspajaan saamaan apua.

reikä tukkeentunut. Jos takasäiliössä on ben-
siiniä, tarkastetaan kaasuttajaa painamalla alas
uimurikammion päällä olevaa venttiiliä. Jos ben-
siiniä pursuu venttiilin reiästä, toimii bensiinin-
syöttö.

Jos kaasuttaja on tyhjä, on tutkittava bensiinin-
suodatin ja vakuumisäiliö. Ensin suljetaan suodat-
timen päällä oleva bensiinihana, jonka jälkeen
lasikuvun alla oleva ruuvi irroitetaan, kupua pite-
levä haarukka taivutetaan sivulle ja kupu irroite-
taan sekä puhdistetaan. Nyt tutkitaan vakuu-
misäiliötä avaamalla bensiinihana. Jos bensiiniä
valuu ulos, ei syöttöjohdoissa ole mitään vikaa.
Ellei bensiiniä valu, on bensiiniputki takasäiliön
javakuumisäiliön välillä tukkeentunut tahi vuotaa,
tahi sitten joku venttiili on »hirttäytynyt» taikka
vakuumisäiliön yläosassa oleva bensiinisiivilä on
tukkeentunut.

Tämän vuoksi olemme ottaneet tähän kirjaan
muutamia neuvoja, joista voi olla hyötyä auton-
omistajalle hänen koettaessaan löytää ja auttaa sat-
tuvia pienempiä vikoja. Emme kuitenkaan ole pyr-
kineet antamaan mitään ohjeita vaunun korjausta
varten. Jos korjaus käy tarpeelliseksi, on se jätet-
tävä valtuutetun korjauspajan suoritettavaksi.

1. MOOTTORI EI LÄHDE KÄYNTIIN.

a. Bensiini valuu yli siksi että kuristusventtiiliä
(Choke) on pidetty liian kauan ulosvedettynä.
Työntäkää varsi kokonaan sisään sulkekaa käsi-
kaasu ja vääntäkää konetta kunnes liika bensiini
poistuu sylintereistä, jolloin moottori lähtee käyn-
tiin. Sylinterien tyhjentämiseen ei saa mennä yli
20 sekuntia.

Takasäiliön ja vakuumisäiliön välinen putki on
tarkastettava irroittamalla se molemmista päistään
ja puhaltamalla siihen. Putken päässä bensiini-
säiliössä oleva siivilä on myöskin irroitettava ja
puhdistettava. Vakuumisäiliössä ylhäällä oleva
pieni bensiinisiivilä voidaan myös irroittaa ja puh-
distaa, kun ensin irroitetaan bensiinisäiliöstä tule-
van bensiiniputken kiinnityskappale.

b. Bensiini on loppunut.
c. Virta ei anna kipinää tai on kipinä aivan

liian heikko. Yleensä on syynä silloin joko akku-
mulaattorin latauksen loppuminen, johtojen ir-
taantuminen tahi akkumulaattorin napojen syöpy-
minen, virranjakajan katkaisukärkien palaminen,
virheellinen kipinäkärkien väli tahi kynttilän
likaisuus. Kipinän voimakkuutta voi tutkia irroit-
tamalla jonkun sytytyskaapeleista ja pitämällä
sitä noin 6 mm: n päässä kynttilästä samalla kun
moottoria väännetään käsikammilla. Vaikka akku-
mulaattorin lataus onkin melkein lopussa, voi
usein vielä panna koneen käyntiin käsikammilla
vääntämällä, jolloin kipinä riittää sytytykseen. Jos
akkumulaattorin navat ovat irtaantuneet ja syö-
pyneet, on ne puhdistettava ja kiristettävä. Jos
katkaisijan kärjet ovat palaneet, on kosketuspin-
taan tarttunut metallikuona raaputettava pois —

millä saavutetaan väliaikainen apu — ja kärkien
väli on tarkistettava 0,45 mm:ksi. Nokeentuneet
kynttilät on puhdistettava ja kipinäkärkien väli
tarkistettava 6 mm:ksi.

Jos joku venttiili on »hirttäytynyt» vakuumi-
säiliössä, saa sen usein helposti irtaantumaan
iskemällä kohtalaisen lujasti kädellä vakuumi-
säiliötä.

b. Tarkastakaa, että kynttilä antaa tarpeeksi
voimakkaita kipinöitä. Edellä on jo selitetty
miten tämä tarkastus on tehtävä (»Virta ei anna
kipinää tai kipinä on liian heikko»). Jos voimakas
kipinä hyppää säännöllisesti kärkien välillä, ei
sytytyksessä ole mitään vikaa. Ellei kipinää muo-
dostu ensinkään tahi jos se on hyvin heikko,
merkitsee tämä, että akkumulaattori on melkein
tyhjä tahi että johdot ovat jossain kohdassa irti.
Tutkikaa katkaisijaan, ampeerimittariin, induktio-
puolaan ja virranjakajaan menevien johtojen kiin-
nitystä. Jos ne ovat kaikki hyvin kiinni, on syytä
tarkastaa akkumulaattorin napoja sekä sen maa-
johtoa.

2. MOOTTORI PYSÄHTYY.

3. YKSI TAI USEAMPIA SYLINTEREJÄ ISKEE
SÄÄNNÖLLISESTI TYHJÄÄ.

a. Tarkastakaa bensiininsyöttöä ja katsokaa
onko bensiinisäiliön kannessa oleva pieni ilma-

Tavallisin syy on kynttiläin nokeentuminen.
Asettakaa sytytys myöhäiseksi ja antakaa moot-
torin käydä hyvin hiljaa. Yhdistäkää sitten puu-
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vartisella ruuvitaltalla kynttilän ruuvin metalli
moottorin metalliin, pitäen kiinni ainoastaan taltan
puisesta varresta. Jos kynttilä ei syty, ei tämä
lyhytsulku aiheuta mitään muutosta moottorin
nopeudessa. Jos taas kynttilä sytyttää, hidastuu
moottorin käynti tahi se pysähtyy kokonaan. No-
kiset kynttilät on puhdistettava tahi, ellei se auta,
on niiden tilalle pantava uudet.

tarkistusta, on seurattava kappaleessa »Venttiilin-
nostajain tarkistus», sivu 18, annettuja ohjeita.

b. Virranjakajan kärjet ovat palaneet tahi nii-
den väli ei ole oikea. Katso sivu 25.

c. Matalajännityspiirissä, akkumulaattorin ja
induktiopuolan välillä ovat johdot jossain irtaantu-
neet. Tarkastakaa johtojen kiinnitystä ampeerimit-
tariin, virrankatkaisijaan sekä virranjakajan si-
vulla.

4. MOOTTORI KÄY EPÄSÄÄNNÖLLISESTI. d. Huonosta eristyksestä aiheutuva lyhytsulku
korkea jännityspiirissä. Tarkastakaa sytytyskyntti-
löiden sekä induktiopuolan ja virranjakajan väli-
siä johtoja.

a. Venttiilit ovat likaiset tahi venttiilinnostajain
tarkistus ei ole oikea. Kaatamalla vähän moottori-
öljyä tahi kernaimmin vielä paloöljyä venttiilika-
ran ympärille saadaan pikiintynyt venttiili tavalli-
sesti irtaantumaan. Jos venttiilinnostajat kaipaavat

e. Kynttilät ovat huonoja taikka kipinäkärkien
väli on suurempi tai pienempi kuin 0,6 mm.

f. Kaasuttajan asetus on virheellinen.

f4 —276927. 17
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2. Osa. MOOTTORI JA SIIHEN
KUULUVAT OSAT

V Luku. MOOTTORI
Buick-moottorin rakenne on ollut uraauurtavaa

laatua kansiventtiili-moottorien alalla ja kansivent-
tiiliperiaate on ollut käytännössä jo yli 20 vuotta.
Buickin nykyinen johtava asema autoteollisuuden
alalla on suuressa määrässä seurauksena juuri siitä,
että se on horjumatta pysynyt tämän periaatteen

sestä jääneet palamiskaasut on tykkänään pois-
tettava sylintereistä, ennenkuin uusi kaasusekoitus
pääsee sinne. Kynttilät on sijoitettava niin, että
koko kaasusekoitus syttyy samalla kertaa, muuten
tapahtuu palaminen hitaasti ja siis myöskin vä-
hemmän tehokkaasti. Venttiilien sijoittaminen
sylinterin kanteen suoraan mäntien yläpuolelle-
sekä kynttilän asento tässä moottorissa täyttää
nämä kaksi ehtoa paremmin kuin mikään muu
moottorirakenne.

3. Moottorin kunnossapidon kannalta on huo-
mattu hyvin tärkeäksi, että venttiilit ja venttiili-
koneisto ovat helposti käsillä. Jokainen Buick-
omistaja, joka haluaa itse suorittaa pienempiä
korjauksia, tulee osaamaan antaa arvoa tälle sei-
kalle.

NELITAHTIPERIAATE.
Buick-moottori on n. k. nelitahtimoottori. Tällä

tarkoitetaan, että kutakin räjähdystä eli työtahtia
varten tarvitaan neljä männän iskua eli kaksi koko-
naista kampiakselin kierrosta. Nämä neljä eri
tahtia ovat seuraavat:Kuva 8. Räjähdyskammio.

kannalla. Kansiventtiilijärjestelmällä on useita tär-
keitä etuja, jotka selvinnevät seuraavasta.

a. Imutahti. Imuventtiili avautuu männän painu-
essa alas ja räjähdyskammioon imeytyy kaasutta-
jasta bensiinin ja ilman sekoitus.1. Bensiinimoottori saa voimansa bensiini- ja

ilmasekoituksen palaessa syntyvästä lämmöstä. Jos
olosuhteet muuten ovat samanlaiset, osoittautuu
siis se moottori taloudellisemmaksi, joka parhaiten
kykenee käyttämään täten vapautuneet lämpöyk-
siköt. Räjähdysmoottoreista täyttää juuri kansi-
venttiili-moottori parhaiten tämän vaatimuksen,
koska siinä räjähdyskammion pinta on pienin ja
seinien kautta haihtumalla tapahtuva lämmön-
hukka prosenteissa laskettuna siis vähäisin. Aivan
päinvastainen on sen sijaan asianlaita moottoreissa,
niissä venttiilit ovat sylinterien sivulla olevissa tas-
kuissa, koska puristuskammion koko tällöin ehdot-
tomasti suurenee ja seurauksena on suurempi läm-
mönhukka. Lämmön suhteellinen työteho on suu-
rin kansiventtiilimoottorissa, mikä merkitsee, että
kustakin polttoaineyksiköstä saadaan suurin mah-
dollinen työmäärä, eli siis, autonomistajan kan-
nalta katsoen, suurin määrä kilometrejä kutakin
bensiinilitraa kohti.

b. Puristustahti. Molemmat venttiilit ovat kiinni.
Mäntä liikku ylöspäin ja puristaa kaasusekoituk-
sen kokoon niin, että se käy äärettömän herkästi
räjähtäväksi.

c. Työtahti. Männän noustua ylimpään asen-
toonsa syttyy kaasusekoitus. Räjähdyskaasu työntää
tällöin mäntää voimakkaasti alaspäin ja suorittaa
siis työn.

d. Poistotahti. Imuventtiili on yhä edelleen kiin-
ni, pakoventtiili avautuu, jolloin ylöspäin liik-
kuva mäntä pakoittaa palamisjätteet poistumaan
siitä, joten sylinteri on valmis uudelleen imemään
kaasusekoituksen kaasuttajasta.

Vain joka neljäs tahti on työtahti, kun muut
sitävastoin ainoastaan valmistavat sitä. Moottorissa
on kuusi sylinteriä, mutta kampiakseli saa kulla-
kin kierroksella ainoastaan kolme käyttävää sysä-
ystä.

Mäntä on kiinnitetty kiertokangen yläpäähän
karkaistulla ja hiotulla männäntapilla. Käyttö-

MÄNNÄT.

2. Oikea palaminen saavutetaan vasta kun seuraa-
vat kaksi ehtoa on täytetty. Edellisestä räjähdyk-
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voima siirtyy männistä männäntappien, kiertokan-
kien, kampiakselin, kitkakytkimen ja vaihdelaati-
kon välityksellä taka-akseleihin ja takapyöriin.

kuitenkaan ole tottunut tähän tapaan on hänen
paras suorittaa tarkistus seuraavasti: Irroittakaa
kynttilä. Vääntäkää moottoria käsikammilla, kun-
nes kyseenalaisen sylinterin imuventtiili sulkeutuu
sekä edelleen kunnes mäntä tulee ylimpään kuolo-
kohtaansa. Tämän sylinterin molemmat venttiilit
voidaan nyt tarkistaa vipuvarren päässä olevalla
asetinruuvilla ja lukkomutterilla. Vipuvarren ja
venttiilikaran välin tulee moottorin lämmittyä olla
vähintäin 0,2 mm. Tarkastakaa erikoisesti, että
lukkomutteri tulee taas tiukkaan kiristetyksi.

KIERTOKANGET.
Nämä ovat alapäästään laakeroidut kampiakselin

kampiin. Kampien ja kiertokangenlaakerien luon-
nollisen kulumisen vaikutus voidaan tasoittaa pois-
tamalla tarpeen mukaan kiertokangen laakeri-
puolikkaitten välissä olevia ohuita läkkilevyjä.
Tämä työ on jätettävä tottuneelle mekaanikolle,
koska männän ja kiertokangen tarkistaminen
oikeaan asentoon on tavattoman tärkeätä.

Varoitus: Kapeampi väli kuin 0,2 mm. saa moot-
torin voiman heikkenemään ja aiheuttaa liika-

Kampiakseli on valmistettu runsaasti hiilipitoi-
sesta teräksestä, muottiintaottu ja karkaistu. Se on
laakeroitu neljällä tukevalla laakerilla ja varus-
tettu vastapainoilla sekä värinäntasoittajalla.

KAMPIAKSELI.

Vastapainot ovat tarkoitetut staattisesti tasoitta-
maan akselin kampien sekä kiertokankien alapään
painoa.

Värinäntasoittaja vaimentaa akselin pyrkimyk-
sen vääntyä eri sylinterien antamain voimasysäys-
ten vaikutuksesta, imee näiden sysäysten liika-
voiman ja antaa sen takaisin akselille heti kun
männän sysäys heikkenee. Se on kiinnitetty etupääs-
tä laskien toisen sylinterin kampeen ja sen ak-
seli saa öljyä kampiakselin keskellä olevasta öljy-
kanavasta. Koska se on kampiakselin osana, on se
kokonaan kampikammion sisällä ja siis suojassa
lialta sekä säitten vaikutukselta.

Nokka-akseli on niinikään muottiintaottua,
mutta vähän hiiltä sisältävää terästä. Akseli on
pintakarkaistu ja neljästi laakeroitu. Epäkeskot
on sorvattu itse akselista. Akselin käyttö tapahtuu
kierrehammaspyörien välityksellä.

NOKKA-AKSELI

Kuva 9. Työntötankojen tarkistaminen.

naisen besiinin kulumisen. Lisäksi seuraa siitä
venttiilien nokeentuminen ja taipuminen, niin että
ne kaipaavat usein hiomista, ja lopuksi aiheuttaa se
räjähtelyjä äänensammuttajassa. Ensimäisten 800
km:n aikana tulee venttiilivälin uudessa vaunussa
olla vähintäin 0,25 mm., jotta venttiilit ja venttiili-
istukat pääsevät kunnollisesti hioutumaan toi-
siinsa.

Imu- ja pakoventtiilien avautumisen ja sulkeutu-
misen säätää nokka-akseli, jonka epäkeskot vaikut-
tavat venttiileihin venttiilinnostajain, työntötan-
kojen ja vipuvarsien välityksellä, joten kunkin
venttiilin avautuminen ja sulkeutuminen tapahtuu
tarkoin määrätyllä kohdalla moottorin kierrossa,
minkä määrää kampi- ja nokka-akselin välinen
kulma.

VENTTIILIT.

JAKOPYÖRIEN ASETTAMINEN.
Kampiakselin hammaspyörän halkasija on

kaksi kertaa suurempi kuin nokka-akselin ham-
maspyörän, joten kampiakselin kiertonopeus on
vain puolet nokka-akselin kiertonopeudesta. Pyö-
rien hampaat tarttuvat toisiinsa siten, että venttii-
lit avautuvat ja sulkeutuvat täsmälleen oikealla
hetkellä imu- ja poistotahtia varten. Mäntien ja
venttiilien liikkeet sopivat tarkalleen yhteen, kun
hammaspyörät on asetettu niin, että niihin lyödyt
merkit ovat suoraan toistensa kohdalla, siis toisen

VENTTIILIEN TARKISTUS.
Venttiilien tarkistus on suoritettava ainoastaan

silloin, kun moottori on saavuttanut normaalisen
käyntilämmön. Tavallisesti suoritetaan tarkistus
kuvassa 9 näkyvillä ohuilla mittalevyillä moottorin
käydessä hitaasti tyhjää. Ellei vaunun omistaja

19



GENERAL MOTORS NORDISKA AKTIEBOLAG

pyörän merkitty hammas on sovitettava toisen
pyörän merkittyyn hammasloveen. Tätä sääntöä
on ehdottomasti noudatettava.

öljyputkiin ja öljytaskuihin ynnä moottoriin mah-
tuu yhteensä seuraavat määrät öljyä:

Sarja 115 6,6 litraa. Öljyä vaihdettaessa menee
4,7 litraa. Sarjat 120 ja 128 7,6 litraa. Öljyä vaih-
dettaessa menee 5,7 litraa.MOOTTORIN VOITELU.

Moottoriin kaadetaan öljyä öljyntäyttöputkesta,
joka on moottorin vasemmalla puolella. Öljyn kor-

keus kampikammiossa voidaan nähdä kampikam-
mion kanteen vasemmalle puolelle asetetusta mitta-
puikosta. Öljynpinnan tulee aina ulottua »Full»
merkkiin saakka. Kampikammion öljy on kokonaan
vaihdettava vain joka kolmas kuukausi.

Voiteluöljyä valitessaan on Buick-omistajan
paras luopua ominpäin kokeilemasta erilaisilla
voiteluöljyillä, ja noudattaa sen sijaan suurten
tunnettujen voiteluöljyliikkeiden valmiiksi laadit-
tuja taulukkoja. Kesällä ja talvella ei pidä käyt-
tää samaa öljyä, vaan on talvella käytettävä kevy-
empää, kesällä taas paksumpaa laatua.

ÖLJYPUMPPU.
Öljypumpun muodostaa kaksi tiiviiseen koppaan

suljettua pientä hammaspyörää, joita nokka-akseli
pyörittää kierrehammaspyörien sekä pystysuoran
akselin välityksellä.

Hammaspyörien pyöriessä joutuu öljyä ham-
maslomien sekä kopan seinän väliin, jolloin öljy
kulkee imupuolelta ja painautuu jakoputkeen.
Pumppu toimii täysin automaattisesti eikä kaipaa
mitään tarkistusta, kunhan vain kampikammioon
lisätään öljyä tarpeeksi usein niin että sen pinta
aina ulottuu merkkiin »Full» saakka.

ÖLJYNSUODATIN.
Öljynsuodattimen tehtävänä on eroittaa kampi-

kammion öljystä noki ja lika, joita ei öljysiivilä
ole eroittanut. Kun öljynsuodattimessa ei ole likaa,
läpäisee koko öljymäärä sen 5 minuutissa ajettaessa
40 km:n tuntinopeudella. Tämä kiertonopeus kui-
tenkin pienenee ajanmittaan, kunnes se kokonaan
lakkaa suodattimen tukkeutumisen tähden. Näin
sattuessa on välttämätöntä uusia likainen suodatin-
kangas.

Kuva 10. Öljyntäyttbputki ja bljynkorkeuden mittapuikko.

Kampikammioon asetettu hammaspyöräpumppu
imee siivilän läpi öljyä kampikammion pohjassa
olevasta säiliöstä.

Öljypumppu painaa sitten öljyn jakoputkea
myöten neljän kampiakselin päälaakeriin sekä
kampiakseliin porattuja reikiä pitkin edelleen
kuuteen kiertokangen laakeriin.

Öljynsuodattimella on hana, jolla voidaan johtaa
öljy suoraan öljypumpusta vipuvarren akseliin.
Tarkastaessa, kulkeeko öljy suodattimen läpi, tar-
vitsee ainoastaan avata koehana, joka sijaitsee
ylinnä suodattimella. Suodatin toimii, jos öljyä
vuotaa hanasta.

Edelleen painaa pumppu öljyä toiseen johtoon,
joka kulkee väliseinään kiinnitetyn öljynsuodatti-
men läpi onttoon venttiilien vipuvarsien akseliin,
mistä se jakaantuu vipuvarsien laakereihin ja työn-
tötankojen kuulakuppeihin. Vipuvarsien akselin
etupäästä valuu öljyä jakopyöriin sekä generaat-
torin ja nokka-akselin etulaakeriin.

Huom. Kun tarkastetaan suodattimen toimintaa,
täytyy moottorin olla lämmin ja käynnissä. Var-
mistautukaa siitä, että koehana tarkistuksen jäl-
keen on huolellisesti suljettu.

Kiertokankien laakereissa olevista reiistä ruis-
kuaa öljyä muodostaen kampikammioon paksun
öljysumun, joka voitelee männät, männäntapit,
sylinterinseinämät, epäkeskot, venttiilinnostajat
sekä kolme kampikammion sisällä olevaa nokka-
akselin laakeria.

ÖLJYNPAINEEN MITTARI.
Tämä osoittaa ainoastaan öljyn kiertämisen,

mutta ei näytä, milloin kampikammiossa on liian
vähän öljyä.

Öljyn määrää kampikammiossa on siis tarkat-
tava koettamalla sitä usein.mittapuikolla.

Huom. Älkää koettako tarkastaa öljynkorkeutta
moottorin ollessa käynnissä. Pyyhkikää aina mit-
tapuikkoa ennen mittaamista.

Jos öljynpaineen mittari moottorin käydessä
laskee nollaan, on moottori heti pysäytettävä ja
vika etsittävä.

Öljykaukaloon, öljynsuodattimeen sekä kaikkiin
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Kuva 11. Buickin painevoitelujärjestelmä öljynsuodattimineen.
A. Öljynpaineen mittariin menevä johto.

KAMPIKAMMION TUULETUS. 1. Älkää pitäkö kuristus venttiiliä ulkona kauem-
paa, kuin välttämättömästi on tarpeen.

2. Älkää antako moottorin käydä tyhjää, älkää
myöskään ajako pitkiä matkoja liian hiljaa.

3. Älkää huuhdelko kampikammiota paloöljyllä.
4. Pitäkää moottorin koneisto hyvässä kunnossa.

Tarkastakaa, että puristus on kunnollinen, että
sytytys toimii moitteettomasti ja että kaasuttajan
asetus on oikea.

Kampikammioon on sovitettu tuuletuslaite,
jonka tarkoitus on estää öljyn turmeltuminen.
Öljyn turmeltuminen aiheutuu osaksi vedestä,
osaksi polttoaineen mukana sylintereihin tulevista
raskaammista aineksista.

Vesi syntyy palamistuloksena sylintereissä ja on
näistä vahingollisin. Pieni besiinimäärä öljyssä
ei ole haitaksi, vaan jopa kylmällä ilmalla suo-
rastaan eduksikin. Tuulettaja imee pois kaiken
veden ja supistaa bensiinipitoisuudenkin minimi-
määräänsä.

5. Jos moottori on oikein tarkistettu ja jos sitä
hoidetaan hyvin, tulee öljyn kulutuksen olla pieni,
mutta kuitenkin selvästi huomattava. Tarkastakaa
säännöllisesti mittapuikolla öljyn korkeutta kam-
pikammiossa ja pitäkää se aina merkin »Full» ta-

salla.
Seuraavien sääntöjen noudattaminen on hyvin

suositeltavaa:

VI Luku. JÄÄHDYTYS
vesi menee vesivaipasta yläsäiliöön ja valuu siitä
hitaasti kanavien läpi alasäiliöön. Samalla imee
tuulettaja vesikanavien välitse voimakkaan ilmavir-
ran, joka jäähdyttää kanavissa kiertävän veden.
Jäähdyttäjän kennostoa ympäröi nikkelöity suo-
jus, joka kiinnittää sen alustaan. Jäähdytysjärjes-
telmään mahtuu seuraavat määrät vettä:

Jäähdytysjärjestelmään kuuluu jäähdyttäjä, sy-
linterien vesivaippa, jäähdytysveden kierrosta huo-
lehtiva pumppu, termostaatti ja tuulettaja.

JÄÄHDYTTÄJÄ.

Jäähdyttäjässä on yläsäiliö ja alasäiliö, joiden
välillä on joukko kapeita kanavia. Lämmennyt Sarja 115: 15 litra. Sarjat 120 ja 128: 19 litraa.

f5 —286927.
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TUULETTAJA. Jos tuulettajanhihnaan on tarttunut rasvaa tai
öljyä, on se puhdistettava bensiinillä ja puhtaalla
rievulla tai jäykällä harjalla. Jos hihna on veny-
nyt niin, ettei sitä voi enää tarpeeksi kiristää, on
hankittava uusi hihna.

Tuulettajan jalusta on kiinnitetty sylinteriryh-
mään. Tuulettajaa käyttää nokka-akseli hihnan
välityksellä. Sarjassa 115 on hihna leveä ja litteä,
sarjoissa 120 ja 128 V-mallinen.

Tuulettajan hihna voidaan kiristää irroittamalla
jalustan yläpäässä oleva pultti, minkä jälkeen tuu-
lettajaa vedetään tarpeen mukaan vasemmalle ja
pultti kiristetään sitten uudelleen.

Tuulettaja liikkuu liukulaakerilla, johon ham-
maspyöräpumppu syöttää öljyä. Pumppu imee öl-
jyn tuulettajan navassa olevasta öljysäiliöstä. Na-
van sisällä on putki, joka säätää öljyn korkeuden,
jotta pumppu saa aina sopivan paljouden öljyä.
Öljyä lisättäessä irroitetaan ensin täyttöaukon
tulppa, jonka jälkeen säiliöön kaadetaan tarpeeksi
öljyä. Sitten käännetään säiliö niin, että reikä tulee
alaspäin, jolloin liika öljy valuu pois. Kun öljy
lakkaa valumasta, jää säiliöön jälelle niin paljon,
että se riittää voitelemaan tuulettajan laakerin
noin 8 000 km:n matkan. Tulppa pannaan paikal-
leen ja kiristetään tiukkaan.

Huom.! Käyttäkää vain koneöljyä eikä koneras-
vaa, koska pumppu ei voi pusertaa sitä laakeriin.

JÄÄHDYTYSVEDEN PUMPPU.
Tämä on keskipakoismallinen ja siihen kuuluu

ratas, johon on kiinnitetty litteitä levyjä sekä
pyörän ympärillä siihen tarkoin liittyvä koppa,
jossa on tulo- ja menoreikä vettä varten. Pumppu
imee vettä jäähdyttäjän alasäiliöstä ja painaa sen
sitten sylinterien vesivaippaan. Tiiviste pumpun
kuoren ja akselin välillä on kyllästetty grafiitilla.
Jos tiiviste näyttää vuotavan, on tiivistysmutteria
kiristettävä sen verran, että vuoto lakkaa, mutta ei
enempää, sillä liika kiristäminen aiheuttaa vain
pumpun akselin tarpeettoman kulumisen.

TERMOSTAATTI.
Termostaatti on asetettu moottorin kannen ja

jäähdyttäjän yläsäiliön väliin. Se on kiinnitetty
säiliöön ja moottorin vesivaipasta tuleva vesi kul-
kee termostaattikappaleen ympäri. Termostaatin

1. Termostaatti. — 2. Kampikammion tuulettaja. — 3. Jäähdytysveden lämpömittariin johtava putki. — 4. Tuulettaja
imee kampikammioon kerääntyneet höyryt ja puhaltaa ne ulos. — 5. Kampikammion ilmanpuhdistaja.

Kuva 12. Kampikammion tuuletus ja termostaatti.
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Kuva 13. Sarja 115.
1. Termostaatti. — 2. Vesiputki. — 3. Vesiputki

4. Vesipumppu. — 5. Vesiputki.

Kuva 14. Sarjat 120 ja 128.
1. Termostaatti. — 2. Vesiputki. — 3. Vesiputki.

— 4. Vesipumppu. — 5. Vesiputki.

venttiili pysyy suljettuna ja ehkäisee veden kierron,
kunnes moottorin lämpö on noin 50° C. Tässä
lämmössä termostaatti laajenee ja venttiili avautuu,
niin että vesi pääsee kulkemaan vapaasti.

Tällä tavoin saadaan moottori kylmälläkin il-
malla nopeasti lämpenemään. Kun vaunu jätetään
seisomaan, sulkeutuu termostaatti, kun lämpö las-
kee 50 asteeseen ja estää siis veden kierron pitäen
moottorin kauemmin lämpimänä. Termostaatti ei
kaipaa mitään hoitoa eikä tarkistusta.

luimmin korkeamman kuin veden, jotta se ei
haihdu liian nopeasti.

2. Sen tulee livottua tahi sekoittua veteen.
3. Sen tulee olla suhteellisen halpaa.
4. Sen kiehumapisteen tulee olla korkean, mie-

Alempana esitämme pari jäätymätöntä sekoi-
tusta, niiden kokoonpanon ja jäätymäpisteet.

5. Siitä ei saa jäädä mitään sakkaa.

Spriitä ja vettä:

JÄÄHDYTYSVEDEN LÄMPÖMITTARI.
Tilavuusprosenttia Sekoituksen omi-

spriitä naispaino Jäätymäpiste

10 0.988Kaikissa malleissa on mittarilaudassa lämpömit-
tari, joka näyttää jäähdytysveden lämpömäärän. 0.9 7 5

— 5° C.
— io° C.
— 20° C.
-29° C.
~35* C.
— 42° C.
-55* C.

30
20

Vesi lasketaan pois jäähdyttäjästä siten, että
alasäiliön pohjassa oleva tyhjennyshana avataan.

Jos vaunu pannaan pitemmäksi ajaksi seisomaan,
on jäähdyttäjä täydellisesti tyhjennettävä.

0.954JÄÄHDYTTÄJÄN TYHJENTÄMINEN.
0.9 6 4
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Spriitä, glyseriiniä ja vettä:

Jäätymäpisti
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Kylmänä vuodenaikana on jäähdytysvesi lasket-
tava pois ja sijaan pantava jäätymätön nestesekoi-
tus. Hyvän jäätymättömän nestesekoituksen täytyy
täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Siinä ei saa olla mitään kemiallisia aineksia,
jotka syövät jäähdytysjärjestelmän seinämiin käy-
tettyjä aineita, valurautaa, messinkiä, tinaa tai

85

Spriitä ja glvseriiniä,
yhtä paljon kumpaakin, Tilavuusprosenttia

yhteensä tilavuusprosenttia vettä
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Koska sprii haihtuu helpommin kuin vesi ja gly-
seriini ja sekoituksen jäätymäpiste siten vähitellen
nousee, on silloin tällöin lisättävä jäähdyttäjään
spriitä. Jos sekoituksessa on ainoastaan spriitä ja
vettä, voidaan sen ominaispaino määrätä areomet-
rillä. Jotta määräämisessä saadaan oikea arvo, on
se suoritettava noin 15° C. lämmössä. Yllämaini-
tusta taulusta voi suunnilleen saada selville, mikä
jäätymispiste vastaa kulloinkin mittaamalla saatua
ominaispainoa. Koska glyseriinin kiehumapiste
on paljoa korkeampi kuin veden, ei glyseriiniä tar-
vitse koskaan lisätä, vaan ainoastaan spriitä ja
hiukan vettä.

osoittanut, että puhdistus voidaan parhaiten suo-
rittaa seuraavalla tavalla:

Jäähdyttäjä ja kaikki jäähdytysontelot tyhjenne-
tään täydellisesti. 500 grammaa soodaa liuotetaan
20 litraan vettä, lipeä siivilöidään kangaskappaleen
läpi ja kaadetaan jäähdyttäjään. Moottorin anne-
taan käydä hitaasti noin 5 minuuttia, jonka jäl-
keen lipeä lasketaan pois. Jäähdyttäjä täytetään
uudelleen puhtaalla vedellä ja annetaan moottorin
käydä taas hitaasti noin 5 minuuttia, jonka jälkeen
tämäkin vesi lasketaan pois. Nyt täytetään jäähdyt-
täjä vielä kerran puhtaalla vedellä, jonka jälkeen.
se on käyttökunnossa. Lipeä on tarkoin huuhdot-
tava jäähdyttäjästä, koska se voi muuten turmella
vesiletkut. Tarkoin on myöskin varottava päästä-
mästä lipeää lakatuille tahi maalatuille osille,
koska lipeä polttaa kiillon.

Emme katso sopivaksi käyttää jäähdytysnesteitä,
joissa on kalciumkloridia tai muita samankaltaisia
aineksia, koska ne syövyttävät jäähdytysastioitten
metalliseiniä.

JÄÄHDYTTÄJÄN PUHDISTAMINEN.
Varoitus: Älkää kaatako jäähdyttäjään kylmää

vettä, kun vesi on kuivunut vähiin ja moottori on
kuuma, sillä jäähdytysvaippa saattaa tällöin hel-
posti haljeta. Antakaa moottorin jäähtyä ennenkuin
kaadatte vettä lisää.

Jäähdyttäjä on puhdistettava pari kertaa vuo-
dessa, erittäinkin keväällä, kun lakataan käyttä-
mästä jäätymätöntä nestesekoitusta. Kokemus on

VII Luku. KÄYNTIINPANO, VALAISTUS JA
SYTYTYS

tuna. Ellei moottori käy tahi jos ajetaan hyvin
hiljaa, alle 15 km tunnissa, saadaan virta sytytyk-
seen ja valaistukseen kokonaan akkumulaatto-
rista.

Kaikissa malleissa on Delco-Remy käyntiinpano-,
valaistus- ja sytytysjärjestelmä. Siihen kuuluu
käyntiinpanomoottori, generaattori, virranjakaja,
induktiopuola, automaattinen virrankatkaisija,
ohjausputkeen kiinnitetty yhteinen sytytyksen ja
ohjauslaitteen lukko sekä valojen katkaisija ohjaus-
pyörän keskellä. Jännitys on kuusi volttia. Moot-
tori ja alusta kuuluvat virtapiiriin »maajohtona».

LATAUSSUHTEEN SÄÄTÄMINEN.

Akkumulaattorin latausvirta kaipaa erilaista
tarkistusta sen mukaan, minkälaisessa ajossa vau-
nua kulloinkin käytetään. Esim. lääkärin auto tar-
vitsee enemmän latausvirtaa, sillä sillä ajetaan
enimmäkseen lyhyitä matkoja ja lisäksi kuluu
paljon virtaa yhtämittaiseen käyntiinpanoon sekä
valaistukseen, kun taas vaunu, jolla ajetaan vain
päivisin ja pitempiä matkoja kerrallaan, tulee
toimeen pienemmällä latausvirralla. Generaatto-
riin on sovitettu termostaatti, joka määrättyjen
rajojen välillä automaattisesti säätää latausvirran
voimakkuuden näiden olosuhteitten mukaan.

KÄYNTIINPANOMOOTTORI.

Käyntiinpanomoottorin tulee pyörittää moottoria
käyntiinpantaessa, kunnes se alkaa käydä. Kun
käyntiinpanonasta painetaan alas, painuu moot-
torin hammaspyörä ensiksi vauhtipyörän hammas-
kehän hampaitten lomiin ja vasta kun nasta paine-
taan alemmas, yhdistää moottorin päällä oleva
kosketin virran. Kun virta alkaa kiertää, pyörittää
hammaspyörä moottoria. Nostakaa jalka nastalta
heti kun moottori alkaa käydä. Tämän termostaatin asetusta ei koskaan pidä

muuttaa. Jos vaunua käytetään niin poikkeuksel-
lisissa olosuhteissa, että virran lataussuhteen muut-

taminen on tarpeen, voidaan tämä tehdä säätämällä
generaattorin »kolmatta harjaa». Tämä tarkistus on
annettava sellaiselle henkilölle, joka perinpohjin
on selvillä siitä, miten tällainen tarkistus on suori-

GENERAATTORI.

Generaattori synnyttää sähkövoimaa valaistusta
ja sytytystä varten sekä tämän lisäksi niin paljon,
että akkumulaattori aina pysyy tarpeeksi ladat-
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Kuva 15. Käyntiinpanomoottorin läpileikkaus.
1. Harja. — 2. Kiinteä käämitys. — 3. Naparuuvi. — 4. Käyntiinpanovirran katkaisija. — 5. Käyntiinpanomoottorin
vipuvarsi, joka siirtää hammaspyörän ja yhdistää sitten virran. — 6. Laakeri. — 7. Laakeri. 8. Jousi. — 9. Rautasydän.

— 10. Ankkuri. — 11. Laakeri. — 12. Kytkin. — 13 Hammaspyörä.

tettava. Ennenkuin vaunut lähetetään tehtaasta,
asetetaan latausvirta niin, että se sopii ajamiseen
tavallisissa olosuhteissa.

SYTYTYKSEN ASETTAMINEN.

Sytytys on oikein asetettu vaunun lähtiessä teh-
taasta. Jos kuitenkin sen tarkistaminen käy tar-
peelliseksi, on se suoritettava seuraavalla tavalla:

1. Sytytys asetetaan niin aikaiseksi kuin mah-
dollista.

VIRRANJAKAJA

2. Irroitetaan venttiilien vipuvarsia peittävä
kansi niin, että venttiilien liikkeet näkyvät.

Virranjakaja on kiinnitetty generaattorin taka-
osaan; Sen tarkoituksena on lähettää kynttilöihin
oikeaan aikaan sytyttävä korkeajännitysvirta.
Moottorin käydessä normaalinopeudella säätää ja-
kaja automaattisesti sytytyksen aikaisuuden, mutta
erikoisissa olosuhteissa voi käydä tarpeelliseksi
käyttää ohjauspyörän keskellä olevaa sytytyksen
säätövipua, jotta sytytys saadaan aikaisemmaksi tai
myöhäisemmäksi.

3. Vauhtipyörän suojuksen vasemmalla puolella
oleva tarkastusreikä avataan.

4. Sytytyksen ollessa katkaistuna väännetään
moottoria käsikammilla kunnes kuudennen sylin-
terin pakoventtiili on avautunut ja alkaa taas sul-
keutua. Vääntäkää moottoria edellen hyvin hi-
taasti, kunnes merkki »Adv. 17°» vauhtipyörässä
tulee näkyviin aivan tarkastusreiän merkin koh-
dalla. (Katso kuva 18) Tässä asennossa täytyy
ensimäisen sylinterin syttyä.

Sytytys on asetettava myöhäisemmäksi, kun
moottori pannaan käyntiin tai kun sen annetaan
käydä hitaasti tyhjänä taikka kun saa ponnistella
ankarasti vetääkseen vaunua. Kaikissa muissa olo-
suhteissa on sytytys pidettävä aikaisena.

5. Katsokaa, että virranjakajan naparuuvi, jonka
kautta primäärivirta kulkee induktiopuolaan, on
käännetty eteenpäin. (15, kuva 16.) Jakajan kan-
nessa olevat kuusi sytytyskaapelia tulevat silloin
oikeaan asentoon, kun painojouset pitävät kantta
paikoillaan. Kun lukkomutteri jakajan kopan alla
(8, kuva 16) on irroitettu, voidaan koko jakaja
kiertää oikeaan asentoon.

KATKAISUKÄRJET

Nämä ovat virranjakajan kopassa roottorin alla.
Niiden tehtävänä on katkaista primäärivirta
oikeaan aikaan, jotta kipinä syntyy. Niiden väli
on tarkistettava niin että se katkaisuvarren ollessa
nokan kärjessä on 0,45 nam.

6. Tärkeä huomautus. Roottorin kosketuskaaren
täytyy olla täsmälleen sen korkea jännitys johdon

f6 — 286927. 25
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1. Laakeri. 2. Roottori. — 3. Kansi. — 4. Kondensaattori. — 5. Säätäjäpainon jousi. — 6. Säätäjäpaino. — 7. Säätäjä-
painon aluslevy. — 8. Tarkistusruuvi. — 9. Jakajan suojus. — 10. Jakajan akseli. — 11. Käyttöpyörä. — 12. Epäkeskeinen
kosketuksen tarkistusruuvi. — 13. Kosketuksen lukkomutteri. —■ 14. Katkaisuvarsi. — 15. Induktiopuolaan menevän

Kuva 16. Virranjakajan läpileikkaus

johdon kiinnitysruuvi.

raattorissa on myöskin Zerk voitelukuppi, joka on
täytettävä joka 800 km:n jälkeen.

navan alla, joka vie sytytysvirran sylinteriin N:o 1.
Ellei roottori ole tässä asennossa, irroitetaan käsi-
säädön lukkoruuvi, koko jakaja nostetaan ylös ja
roottori käännetään tämän jälkeen oikeaan asen-
toon, jakaja lasketaan taas paikalleen ja lukko-
ruuvi kierretään kiinni.

Joka 3 000 km:n jälkeen on generaattorin root-
tori otettava pois ja huopasydämelle kaadettava
muutama tippa öljyä. Tämä voitelee jakajan laa-
kerin ja nokan.

Älkää millään ehdolla päästäkö öljyä generaat-
torin tai käyntiinpanomoottorin kommutaattorei-
hin.

7. Katkaisukärkien väli tarkistetaan seuraavalla
tavalla: Ensin irroitetaan jakajan kansi ja roottori,
sitten käännetään jakajan päätä, kunnes kärkien
väli on mahdollisimman suuri. Tämä väli mitataan
liuskamitalla ja sen tulee olla 0,45 mm. Ellei väli
ole oikea, irroitetaan koskettimen lukkoruuvi (13
kuvassa 16) ja kierretään epäkeskeistä tarkistus-
ruuvia (12 kuvassa 16), kunnes väli on tarkalleen
0,45 mm. Tämän jälkeen kiristetään lukkoruuvi
uudelleen.

KYNTTILÄT.

Huolehtikaa erikoisesti kynttilöistä sekä niiden
kipinäkärjistä. Kynttilöiden tulee aina olla sekä
ulkoa että sisältä puhtaita noesta ja öljystä. Ki-
pinävälin tulee olla noin 0,6 mm. Jos väli on suu-
rempi, käy moottorin käyntiinpano luultavasti
vaikeaksi. Tavallisesti seuraa tästä vielä, että kynt-
tilä ei jaksa sytyttää lainkaan, etenkin jos moot-
tori on ankarasti kuormitettu.

8. Lopullista hienosäätöä varten käännetään ja-
kajan päätä sitten hyvin varovasti vastenpäivää
siksi kunnes katkaisukärjet juuri alkavat erota.
Tämä voidaan huomata seuraavalla tavalla: Syty-
tysvirta yhdistetään ja keskuskaapelia pidetään
niin, että sen ja jakajan pään välille syntyy kipinä-
väli. Kun katkaisukärjet eroavat hyppää kipinä
tällä välillä. Lukitkaa jakajan pää tähän asentoon
kiristämällä lukkoruuvi.

Valonheittäjäin, sivulamppujen ja takalampun
katkaisija on asetettu ohjausputken alapäähän ja
käytetään sitä ohjauspyörän keskelle sovitetulla
vivulla. Kattolampulla on oma katkaisija.

Sylinterit syttyvät seuraavassa järjestyksessä:
I—4—2—6—3—s.

VALOJEN KATKAISIJA

GENERAATTORIN VOITELU.
Takalaakeria voidellaan öljyllä ja se tarvitsee

muutaman tipan joka 800 km:n jälkeen. Gene-
Mittarilaudan lampun katkaisija on sijoitettu

mittarilautaan ja voidaan asettaa niin, että
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Kuva 17. Generaattorin ja virranjakajan läpileikkaus.
1. Tarkistusruuvi. — 2. Jakajan kansi. — 3. Automaattinen virrankatkaisija. — 4. Vastus. — 5. Induktiopuola. — 6. »Koi
mas harja». — 7. Termostaatti. — 8. Hammaspyörä. — 9. Laakeri. —- 10. Kiinteä käämitys. — 11. Ankkuri. — 12

13. Harjat.Laakeri.

lamppu valaisee laudan takaa vain mittarit taikka
sitten niin että se valaisee koko ajajan osaston.
Valot sammutetaan kääntämällä katkaisija keski-
asentoonsa.

ohjaus lukitaan. Sytytys on katkaistava ennenkuin
ohjaus lukitaan.

Yhteinen taka-, pysähdys- ja peräytymislamppu
antaa takana oleville varoitusmerkin, kun jarru-
poljin painetaan alas tahi kun vaunu asetetaan

TAKALAMPPU.

SYTYTYKSEN KATKAISIJA
Tätä käytetään samalla kuin ohjauslaitteen luk-

koa ja menee se automaattisesti lukkoon, kun

Kuva 18. Vauhtipyörässä oleva merkki, jonka avulla jakaja Kuva 19. Katkaisukärkien välin tarkistaminen
asetetaan.
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kulkemaan taaksepäin. Takalamppu sytytetään
ohjauspyörän keskellä olevalla valojen katkaisi-
jalla, joten se palaa siis samalla kuin valonheittä-
jät tahi sivulamput. Täten saavutetaan se etu, että
pysähdys- ja peräytymislamppua varten tarvitaan
vain yksi virrankatkaisija.

Huom! Peräytymislampun katkaisijan asetus on
oikea, kun lamppu alkaa palaa vasta kun jarru-
poljin on painunut ainakin 85 mm. Jos lamppu
syttyy aikaisemmin, on vaunu jätettävä valtuute-
tulle korjauspajalle korjattavaksi.

MERKINANTOTORVI.

Kaikissa malleissa on värinätyyppinen Klaxon
sähkötorvi. Sen ei pitäisi tarvita mitään korjausta,
mutta jos korjaus käy tarpeelliseksi, on vain pä-
tevän mekaanikon annettava suorittaa se.

VIRRANRAJOITUSVAROKE
Virranrajoitusvaroke on asetettu väliseinään

moottorin puolelle ja sen tehtävänä on suojella

kuuluu varokkeesta suriseva ääni.
sähkölaitteita lvhvtsuluilta. Lvhvtsulun sattue a

AMPEERIMITTARI Kuva 20. Jakajan lukkoruuvi.
Ampeerimittari näyttää akkumulaattorin lataus-

virran voimakkuuden kun moottori on käynnissä
ja lataa akkumulaattoria sekä purkausvirran
voimakkuuden, kun moottori ei käy ja valovirta
tulee akkumulaattorista.

Varoitus: Älkää käyttäkö sähkölaitteita, kun
akkumulaattori on otettu pois tahi johdot irroi-
tettu siitä, koska tämä voi aiheuttaa järjestelmään
kuuluville eri laitteille vakavia vaurioita.

Jos ampeerimittari osoittaa purkausta (di-
scharge) kun vaunun nopeus on yli 16 km. tun-
nissa ja valot eivät pala, on annettava perehtyneen
mekaanikon tutkia vaunun sähkölaitteet ja johdot.

Generaattoria ei saa irroittaa, eikä virranja-
kajan, virranrajoitusvarokkeen tai ampeerimitta-
rin johtoja irroittaa tai vaihtaa, ennenkuin jompi-
kumpi akkumulaattorin navoista on irroitettu.

Valoihin tarvitaan seuraavat lamput, jotka kaikki ovat 6—B voltin jännitystä varten:

VIII Luku. LAMPUT.

Valonheittäjät 21 norm. kyntt. 2-napainen (2 hehkukierrettä).
Pysähdys- ja peräytymislamppu 15 » » 1-napainen.
Sivulamput 3 » » 1- »

Takalamppu 3 » » 1- »

Takaosan lamppu 3 » » 1- »

Epäsuora valo 6 » » 1- »

Mittarilaudan lamppu:

Suora valo 3 » » 1- »

Kattolamppu 6 » » 1- »
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Kuva 21. Oikein tarkistettujen valonheittäjäin pystysuoraan seinään luoma valo
1. Valonheittäjäin keskipisteet. — 2. Lamppujen korkeus maasta. — 3

metrin matka seinästä. — 4. Kohdistuksen tarkistusruuvi.

VALONHEITTÄJÄIN TARKISTAMINEN

Kuvassa 21 näkyy minkälaisen valon oikein tar-
kistetut valonheittäjät luovat 8 metrin päässä
olevaan seinään. Valonheittäjäin tarkistus suori-
tetaan seuraavasti:

3. Peittäkää toinen valonheittäjä siksi aikaa
kun tarkistatte toista. Vääntäkää kohdistuksen
tarkistusruuvia niin, että valokimpun yläraja tulee
selväksi ja teräväksi, että suurin valovoima koh-
distuu lähelle reunaa ja että ylä- ja alareunan
väli on niin pieni kuin mahdollista. Irroittakaa
valonheittäjän mutteri ja kääntäkää valonheittä-
jää niin että valokimpun yläreuna sattuu juuri
seinässä olevalle vaakasuoralle viivalle ja että
valonheittäjän keskipisteen kautta vedetty pysty-
suora viiva jakaa valokimpun tarkalleen kahtia.
Kiristäkää sitten valonheittäjänmutteri tarkaten
samalla, että valokimpun suunta ei muutu. Uusia
hehkulamppuja asetettaessa on kohdistus aina tar-
kistettava, jotta valo kohdistuu tiehen eikä häikäi-
seviä harhasäteitä näy kummallakaan puolella.
Hankkiessanne uusia lamppuja valitkaa aina sama
laatu, joka on vaunun alkuperäisenä varusteena.

1. Vaunu asetetaan niin, että valonheittäjät tu-
levat 8 metrin päähän pystysuorasta, valkoisesta
seinästä, esim. autovajan ovesta. Vaunun takaistui-
mella tulee olla täysi kuorma. Seinään vedetään
vaakasuora viiva valonheittäjäin korkeudelle. Mer-
kitään, missä vaunun keskiviiva leikkaa tämän, tä-
hystämällä takaikkunan keskeltä suoraan jääh-
dyttäjän tulpasta seinään. Keskipisteen kummal-
lakin puolella merkitään valonheittäjäin keski-
pisteitä vastaavat pisteet.

2. Sytyttäkää valot asettamalla ohjauspyörän
keskellä oleva vipu merkin »Brt» (Bright) koh-
dalle.

■8
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Kuva
22.

Sähkölaitteiden
kytkinkaava.

A.
Generaattori.
—B. Virranrajoitusvaroke.— C.

Ampeerimittari.—D.
Akkumulaattori.—E. Akkumulaattorin
positiivinen

napa.

—
F.

Akkumu-

laattorin
negatiivinen

napa.
—G.

Akkumulaattorin
maajohto.—H.

Käyntiinpanomoottori. —I.

Sytytyksen
katkaisija.

—
K.

Virranjakaja.

—
L.

Sytytystulppa.

—
M.

Valojen
katkaisija.— N.

Valonheittäjä.— O.

Sivulamput.— P.

Mittarinlampun
katkaisija.

—
Q.

Pysähdys-
ja

peräytymislam-

pun
katkaisija.

—
R.

Yhteinen
taka-,

pysähdys-
ja

peräytymislamppu.—S.

Kattolamppu.— T.

Kattolampun
katkaisija.

—
U.Kattolampun

maajohto.

—

V,

Sikarinsytyttäjä.—W.
Merkinantotorvi.— X.Merkinantotorven
nappi.
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IX Luku. AKKUMULAATTORI.
Sarjan 115 kaikissa malleissa on 6 voltin 13-

levyinen »Exide» akkumulaattori, merkkiä 3-XC,
13-IG; kaikissa sarjojen 120 ja 128 malleissa on 6
voltin 15 levyinen »Exide» akkumulaattori merk-
kiä 3-XC-15-IG.

hapon ominaispainon olla vähintäin 1,250, jos sää
on niin kylmä, että hapon jäätyminen muuten on
peljättävissä, lämpimämmässä ilmanalassa riittää
1,180. Jos ominaispaino laskee alle 1,150 tai lämpi-
mämmässä ilmassa alle 1,080, osoittaa tämä, että
akkumulaattorin lataus on kokonaan loppunut.
Akkumulaattori on silloin heti toimitettava
huoltoasemalle ladattavaksi. Kun auto asetetaan
talvikorjuuseen, on parasta jättää akkumulaattori
valtuutetulle huoltoasemalle säilytettäväksi.

AKKUMULAATTORIN HOITO.
Akkumulaattori kaipaa hyvin vähän hoitoa,

mutta tämä vähäinen huolenpito on aivan vält-
tämätöntä ja sen laiminlyöminen on tavallisesti
syynä kaikkiin akkumulaattorissa ilmeneviin
vikoihin.

Normaalioloissa ei akkumulaattorihapon lisää-
minen selleihin ole tarpeellista. Vasta jos joku
selleistä on särkynyt tahi tiivistysmassa vahin-
goittunut, voi osa akkumulaattorihaposta vuotaa
pois. Autoilijoita varoitetaan kokeilemasta »pikala-
tausnesteillä» tahi sen kaltaisilla aineilla, joiden
väitetään muka pitävän akkumulaattorin aina
täysin ladattuna.

Akkumulaattoriin on aika ajoin lisättävä tis-
lattua vettä niin että levyt ovat aina nesteen pei-
tossa. Tavallisesti on kesällä lisättävä vettä kerran
viikossa, talvella taas vain joka toinen viikko.
Pakkasilmalla on vettä lisättävä juuri ennenkuin
vaunu otetaan käytäntöön.

Akkumulaattorin navat, sellien yhdistysjohdot
ja muut johdot on suojattava hapon syövyttävältä
vaikutukselta siten, että niille sivellään ohut ker-
ros vaseliinia. Jos ne jo ovat vähän syöpyneet, on
ne ensin puhdistettava väkevällä soodaliuoksella,
jonka jälkeen niille sivellään vaseliinia.

SÄHKÖLAITTEIDEN KYTKINKAA VA.
Kuvassa 22 sivulla 30 näkyy, miten Buick-auton

sähkölaitteiden johdot on kytkettävä. Tämän
kaavan avulla voi helposti nähdä, miten virta
kulkee eri laitteiden kautta.

Erikoisesti on tarkastettava että kaikki johdot
ovat aina tiukassa, että täyttöaukkojen tulpat ovat
kunnollisesti kierretyt kiinni sekä että akkumu-
laattorin päällystä on aina kuiva.

Silloin tällöin on tarkastettava, että akkumulaat-
torin maa johto ei ole irtaantunut rungosta. Tämä
on useimmin syynä valonheittäjäin lamppujen pa-
lamiseen.

Akkumulaattorihapon ominaispainoa on sään-
nöllisesti mitattava valtuutetulta huoltoasemalta
hankitulla happomittarilla (areometrillä).

Akkumulaattorin ollessa hyvässä kunnossa tulee

mittaaminen happomittarilla.
Kuva 24. Akkumulaattorihapon ominaispainonKuva 23. Akkumulaattori.
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Vaihdelaatikkoöljyä
joka neljännesvuosi tai
joka 4 000 km:n jälkeen

Kiinteätä
rasvaa joka kuukausi tai

Kiinteätä
rasvaa joka neljännesvuosi

tai 4 000 km:n jälkeen.1 500 km:n jäkeen.

Pehmeätä kiinteätä
rasvaa joka viikko tai joka 800 km:n aikeen

Vaihdelaatikkoöljyä
joka neljännesvuosi tai

4 000 km:n jälkeen.

Vaihdelaatikkoöljyä Moottoriöljyä Kiinteätä rasvaa
joka kuukausi tai 1500 pannaan tarpeen mukaan, joka kuukausi tai joka

km:n jälkeen. Vaihdetaan joka neljän- 1500 km:n jälkeen.
nesvuosi tai 4 000

km:n jälkeen
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Pehmeätä kiinteätä rasvaa joka viikko tai joka 800 hn:n jälkeen.

Moottoriöljyä
Kiinteätä Moottoriöljyä joka puolen vuoden kulut- Kiinteätä

rasvaa joka kuukausi tai , joka viikko tai joka 800 tua tai joka 8 000 km:n rasvaa joka kuukausi tai
joka 1 500 km:n jälkeen. km:n jälkeen. jälkeen. joka 1 500 km:n jälkeen.

Kuva 26. Voitelukaavx. Sarjat 120 ja 128.



Vaihdelaatikkoöljyä
joka neljännesvuosi tai
joka 4 000 km :n jälkeen

Kiinteätä
rasvaa joka kuukausi tai

joka 1 500 km:n jälkeen.

Kiinteätä
rasvaa joka neljännesvuosi

tai joka 4 000 km:n
jälkeen. kiinteätäPehmeätä 800 km:n jälkeen

rasvaa joka viikko tai joka

Vaihdelaatikkoöljyä
joka neljännesvuosi tai

joka 4 000 km:n jälkeen. 1500 km:n jälkeen.

Vaihdelaatikkoöljyä
joka kuukausi tai joka

Moottoriöljyä Kiinteätä rasvaa
joka kuukausi tai jokapannaan usein. Vaihdetaan

joka neljännesvuosi tai 1500 km:n jälkeen.
joka 4 000 km:n jälkeen.

Pehmeätä kiinteätä rasvaa joka viikko
tai joka 800 km:n jälkeen.

Kiinteätä
Moottoriöljyä Moottoriöljyä Kiinteätä

joka viikko tai joka 800 joka puolen vuoden tai rasvaa joka kuukausi tai
km:n jälkeen. joka 8 000 km:n jälkeen. joka 1500 km:n jälkeen.rasvaa joka kuukausi tai

joka 1500 km:n jälkeen.

Kuva 27. Voitelu
kaava. Sarja 115
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X Luku. SÄHKÖLAITTEIDEN TARKISTAMINEN.
Buick-vaunun sähkölaitteet ovat käytännössä

osoittaneet voivansa kestää melkein rajattomasti
ja toimia aina yhtä tyydyttävästi, siksi kunnolli-
nen on kaikkien niiden osien rakenne ja laatu.
Koska pienempiä vaikeuksia ei kuitenkaan ko-
konaan voida välttää, voi autonomistajalle mah-
dollisesti olla hyötyä seuraavista tarkistusohjeista.

Valot eivät pala, kun virta yhdistetään valojen
katkaisijalla.

Valoja käytetään ohjauspyörän keskelle asete-
tulla virrankatkaisijalla. Vivun ollessa keskiasen-
nossaan ovat kaikki valot sammuksissa. Jos sitä
käännetään vasemmalle, syttyvät sivulamput ja
takalamppu, kun taas »puolivalo» ja »täysivalo»
saadaan siirtämällä vipua yhä kauemmas oikealle.

KÄYNTIINPANOMOOTTORI EI PYÖRITÄ
MOOTTORIA, VAIKKA KÄYNTIINPANO-

NASTA ON POLJETTU POHJAAN.
a) Sytyttäkää valonheittäjät ja katsokaa, että

niiden valo on normaalisen voimakas.

ELLEIVÄT LAMPUT PALA MISSÄÄN ASEN-
NOSSA, MUTTA KÄYNTIINPANOMOOTTORI
TOIMII, TUTKITAAN VIKAA SEURAAVALLA

b) Painakaa käyntiinpanonastaa, kuten tavalli-
sesti, ja tarkatkaa samalla valonheittäjäin valo-
voimaa.

TAVALLA:

a. Tarkastetaan, että kaikki johdot akkumu-
laattorin ja virranrajoitusvarokkeen välillä ovat
tiukasti kiinni. Virranrajoitusvaroke on sijoitettu
moottorin ja ohjaajan osaston väliseen seinään. Jos
vika johtuu siitä, että varokkeen kosketuskärjet
ovat likaantuneet, on vika tavallisesti autettavissa
siten, että kevyesti sormella painamalla annetaan
kosketinten hiukan liukua.

Jos lamput sammuvat tahi jos niiden valovoima
heikkenee huomattavasti, haetaan vika

seuraavalla tavalla:

c) akkumulaattorin lataus on melkein tahi ko-
konaan loppunut. Mitatkaa akkumulaattorin hapon
ominaispaino happomittarilla (Katso sivu 31, »Ak-
kumulaattorin hoidosta»).

b. Tarkastakaa hehkulamput. Jos kaikki ovat
palaneet rikki, johtuu tämä luultavasti siitä, että
joku johto generaattorin virtapiirissä on irti, joten
jännitys on käynyt liian suureksi. Tämä näkyy
tavallisesti siinä, että lamput valaisevat luonnotto-
man voimakkaasti, kun moottorin nopeus lisääntyy.
Korjaus on uskottava valtuutetulle huoltoasemalle.

d) kiertäkää moottoria käsikammilla sytytyk-
sen ollessa katkaistuna ja ottakaa samalla selvää,
estääkö mahdollisesti joku mekaaninen este käyn-
tiinpanomoottoria toimimasta.

e) Akkumulaattorin navat tahi johdot voivat
olla syöpyneet rikki tahi irtaantuneet. Irroittakaa
johdot akkumulaattorista ja kaapikaa kosketus-
pinnat puhtaaksi, sivelkää niihin hiukan vase-
liinia ja kiinnittäkää johdot uudelleen.

VIRRANRAJOITUSVAROKE SURISEE, KUN
LAMPUT PALAVAT.

f) Katsokaa, että akkumulaattorin maajohto
on kunnollisesti kiinni molemmista päistään.

Tämä osoittaa, että jossakin valojohdoissa on
lyhytsulku ja vika haetaan seuraavasti:

Katkaisija asetetaan vuorotellen kuhunkin asen-
toon. Jos varoke surisee kaikissa muissa paitsi
keskiasennossa (off) on vika joko takalampun
johdoissa, varokkeen ja katkaisijan välillä tahi
tämän ja »stop» katkaisijan välillä.

Valonheittäjät palavat eikä valo heikkene, kun
käyntiinpanonasta painetaan alas.

g) Nostakaa konesuojus ja painakaa pohjaan
käyntiinpanomoottorissa oleva nikkelöity nappi.
Tämä irroittaa moottorin hammaspyörästä ja jos
moottorissa ei ole vikaa, lähtee se nyt käymään
samalla kun kuuluu suriseva ääni. Se merkitsee,
että virrankatkaisija ei ole oikein asetettu, joten
sitä on tarkistettava vääntämällä tarkistusruuvia
vastapäivään puolesta aina kokokierrokseen
saakka. Tämän jälkeen poljetaan nasta alas kuten
tavallisesti moottoria käyntiinpantaessa.

LISÄÄNTYY.

JOS LAMPUT VALAISEVAT LUONNOTTOMAN
VOIMAKKAASTI, KUN MOOTTORIN NOPEUS

Tämä merkitsee, että yhteys generaattorin ja
akkumulaattorin välillä on huono. Tarkastakaa
johtojenkiinnitystä seuraavissa kohdissa:
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a. Virranrajoitusvarokkeessa.
b. Ampeerimittarissa.

b. Tarkastakaa, että katkaisukärjet ovat puhtaat
ja että niiden väli on oikea.

c. Käyntiinpanomoottorissa ja akkumulaattorin c. Tutkikaa, onko sytytyskaapelien eristys jos-
sain kohdin vahingoittunut.navoissa.

d. Akkumulaattorin maajohdossa.
e. Generaattorin latauksensäätäjässä.

JOS AMPEERIMITTARI OSOITTAA PURKAU-
TUMISTA (DISCHARGE) VAIKKA VALOT

OVAT SAMMUKSISSA JA SYTYTYS
KATKAISTUNA.

JOS LAMPUT PALAVAT PIAN RIKKI NIIN
ETTÄ NIITÄ TÄYTYY USEIN VAIHTAA.

Katsokaa, että lamput ovat todella 6—B voltin
lamppuja sekä parasta laatua. Edelleen tarkasta-
kaa, että kaikki johdot ovat kiinni. (Katsokaa
edellistä kappaletta.)

Irroittakaa punainen johto ampeerimittarin na-
paruuvista. Ellei ampeerimittari palaa nollaan,
on se viallinen, eikä muissa sähkölaitteissa ole mi-
tään vikaa. Jos mittari palaa nollaan, on vika joko
virrankatkaisijassa tahi johdoissa, jonka vuoksi
vaunu on vietävä lähimmälle huoltoasemalle kor-
jattavaksi.SYTYTYS.

Sytytyksen katkaisija on yhdistetty ohjauslait-
teen lukkoon ja sovitettu ohjausputken tukeen.
Merkki »Off» lukossa tarkoittaa, että sytytys on
katkaistu, »On» taas, että se on yhdistetty.

GENERAATTORI.

Ellei generaattori lataa akkumulaattoria:

Generaattorissa on termostaatti, joka automaat-
tisesti säätää latausvirran voimakkuuden. Jos ge-
neraattori lataa, kun kone pannaan käyntiin, mutta
lakkaa lataamasta, kun moottori on käynyt jonkun
aikaa, on syynä luultavasti se, että termostaatin
vastus on palanut. Vika johtuu siitä, että koske-
tuskohdat generaattorin virtapiirissä ovat likaan-
tuneet tai irtaantuneet ja sähkölaitteet on tutkit-
tava seuraavalla tavalla:

JOS SYLINTERIT EIVÄT SYTY, VAIKKA
SYTYTYSVIRTA ON YHDISTETTY JA
KÄYNTIINPANOMOOTTORI TOIMII.

a. Tarkastakaa kaikki johdot ja kosketuskohdat
akkumulaattorista käyntiinpanomoottorin naparuu-
viin, ampeerimittariin, virrankatkaisijaan ja ge-
neraattoriin ja varmistautukaa erikoisesti, että
kaikki päät ovat tiukasti kiinni sekä että eristys
ei ole missään vahingoittunut. Tarkastakaa edel-
leen, että automaattinen virrankatkaisija toimii
moitteettomasti.

a. Tarkastakaa, että akkumulaattori on ladattu
ja että kaikki johdot ovat kiinni.

b. Irroittakaa kynttilän kaapeli kynttilästä ja
pitäkää'' kaapelikenkää noin 6 mm. päässä kynt-
tilän alaosasta samalla kun käyntiinpanomoottori
pyörittää konetta. Kipinän tulee olla niin voi-
makkaan, että se vaivatta hyppää tämän matkan.
Ellei kipinä hyppää ja ampeerimittari heilahtelee
purkauspuolelle (discharge), on vikaa haettava
seuraavista paikoista:

b. Tarkastakaa generaattorin harjat sekä harja-
jousien jännitystä.

1. Katkaisukärjet ovat palaneet tahi niiden väli
ei ole oikea.

2. Vika on kondensaattorissa. c. Sytyttäkää valonheittäjät ja katsokaa, toi-
miiko ampeerimittari.3. Vika induktiopuolassa.

4. Sytytys ei tapahdu oikealla hetkellä.

JOS AMPEERIMITTARIN VIISARI SIIRTYY
VÄÄRÄLLE PUOLELLE:

LISESTI:
a. Katsokaa, onko akkumulaattorin negatiivinen

napa yhdistetty runkoon, ellei, vaihtakaa akku-
mulaattorin johdot.

JOS MOOTTORI SYTTYY EPÄSÄÄNNÖL-

a. Tutkikaa, että öljy ja noki eivät pääse
aiheuttamaan lyhytsulkua kynttilöissä sekä että
niiden kipinäkärki on täsmälleen 0,6 mm. b. Vaihtakaa ampeerimittariin kiinnitetyt johdot.
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XI Luku. POLTTOAINE.
Polttoaineen syötöstä huolehtiviin laitteisiin

kuuluu: bensiinisäiliö, mittarilautaan sovitettu
bensiinimittari, bensiiniputki, vakuumisäiliö, ben-
siininsuodatin, kaasuttaja ja imuputki.

kuumiputken venttiilin ja samalla avaa ilmavent-
tiilin. Kun tämä tapahtuu, tulee paine yläastiassa
olemaan sama kuin ala-astiassa, jolloin läppä-
venttiili avautuu ja täyttää ala-astian.

Bensiinisäiliöön mahtuu sarjassa 115 60 litraa
ja sarjoissa 120 sekä 128 72 litraa.

Paine alemmassa astiassa on aina sama kuin
ulkoilman, sillä tämä astia on yhteydessä kannessa
olevan ilmaputken kanssa. Heti kun yläastian ben-
siinissä kelluva uimuri on laskenut määrättyyn
rajaan, sulkeutuu ilmaventtiili automaattisesti sa-
malla kun imuventtiili avautuu, joten sama toi-
minta alkaa uudelleen.

Tyhjiö (vakuumi) periaate. Mäntien painuessa
alaspäin imutahdin aikana syntyy tyhjiö (va-
kuumi), joka imee bensiiniä vaunun takaosassa
olevasta säiliöstä vakuumisäiliöön. Tästä valuu
bensiini omalla painollaan kaasuttajaan.

Vakuumisäiliö. Vakuumisäiliössä on neljä tiehy-
että, nimittäin ylhäällä kolme ja alhaalla yksi.
Alitiehyt johtaa bensiininsuodattimen kautta kaa-
suttajaan, kun taas ylitiehyeistä yksi johtaa imu-
putkeen, yksi bensiinisäiliöön ja kolmas avautuu
suoraan ulkoilmaan.

Säiliöstä tulevan bensiiniputken päässä on pieni
siivilä, joka on joka 1 500 kilometrin jälkeen irroi-
tettava ja puhdistettava, jotta se ei pääse tukkeen-
tumaan.

Vakuumisäiliön pohjassa on pieni tyhjennys-
ruuvi, joka on säännöllisin väliajoin irroitettava
ja annettava hiukan bensiiniä juosta ulos, jotta
astiaan ei pääse muodostumaan mitään pohja-
sakkaa.

Vakuumisäiliössä on kaksi astiaa, ylemmän, täyt-
töastian ja alemman, syöttöastian välillä on vä-
liseinämässä läppäventtiili. Yläosan tyhjiö pitää
tämän venttiilin suljettuna. Ylempään astiaan imey-
tyvä bensiini nostaa vähitellen uimuria, kunnes
tämä vaikuttaa vipuyhdistelmään, joka sulkee va-

XII Luku. KAASUTTAJA.

Jos käy tarpeelliseksi panna bensiiniä vakuumi-
säiliöön, kierretään auki kannessa oleva täyttö-
tulppa ja kaadetaan säiliöön noin V 2!•

Kaasuttajan tarkoituksena on säännöstellä ben-
siinin syöttö moottorille sekä automaattisesti sekoit-
taa moottoriin menevään bensiiniin oikea määrä
ilmaa, jotta saadaan herkästi räjähtävä sekoitus.
Kaikissa malleissa käytetään »Marvel» kaasuttajaa,
sarjassa 115 mallia »T-3» ja sarjoissa 120 sekä 128
mallia »T-4». Molemmissa on automaattinen il-
maläppä ja säädettävä esilämmitys. Sen huomat-
tavimmat edut ovat:

on n. k. tyhjänäkäyntisuulake ja sitä voidaan
säätää kaasuttajan pohjassa olevalla tarkistetta-
valla neulalla. Toista, pääsuulaketta, säätää auto-
maattinen ilmaventtiili.

Kaasuttajassa on ilmansäätöruuvi sekä siihen
sovitettu jousi, joka säätää ilmaventtiiliin vaikut-

1. Rakenteen ja toiminnan yksinkertaisuus.

mitys, jolla saadaan polttoaine täydellisesti kaa-
suutumaan.

2. Helppo käyntiinpano kaikilla ilmoilla.
3. Automaattinen sekä käsin säädettävä esiläm-

4. Pieni bensiininkulutus.
5. Helppo tarkistus.

KAASUTTAJAN RAKENNE.
Kaasuttajaan kuuluu m. m. sekoituskammio sekä

tavallinen uimurikammio, jossa on siivilällä suo-
jattu bensiinin tuloaukko. Sekoituskammiossa on
kaksi suulaketta, joiden läpi pääsee niin paljon
bensiiniä kuin kone kulloinkin tarvitsee. Toinen Kuva 25. Kaasuttaja ja poisto putki.
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Kuva 28. Polttoainejärjestelmä.
1. Imuputki. — 2. Esilämmitys. — 3. Kaasuttaja. — 4. Ilmanpuhdistaja. — 5. Vakuumisäiliö. — 6. Bensiininpuhdistaja.

— 7. Vakuumisäiliöstä kaasuttajaan johtava bensiiniputki. — 8. Kaasuttajan ilmaventtiilin tarkistusruuvi. — 9. Neula-
venttiili. — 10. Bensiinisäiliöstä vakuumisäiliöön johtava bensiiniputki. — 11. Bensiinisäiliö.

tavan paineen. Venttiili on kiinnitetty ilmansäätö-
ruuvissa liikkuvaan varteen, jonka tehtävänä on
vastustaa ilmaventtiilin liian äkillisiä liikkeitä.

hiukan auki, kuten esim. moottorin käydessä tyh-
jää tahi ajettaessa hyvin pienellä nopeudella, kun
taas lämmön määrä vähenee käsikaasua enemmän
avattaessa suurempaa nopeutta varten. Automaat-
tinen lämmönsäätö voidaan asettaa ilman lämpö-
suhteitten mukaan mittarilautaan asetetulla säätö-
varrella. Tämä varsi vaikuttaa sekä esilämmittäjän
loppupäässä olevaan että myöskin pakoputken läp-
pään ja voidaan asettaa niin, että pakokaasut eivät
lainkaan pääse kulkemaan esilämmittäjän kaksin-
kertaisen vaipan läpi.

Polttoaineen menekkiä säätää vielä bensiini-
venttiili, jota käytetään käsikaasu-vivulla. Tämä
venttiili päästää täysin auki ollessaan suuren
määrän bensiiniä pääsuulakkeeseen, joten saavu-
tetaan suuri kiihtyväisyys tahi suuri nopeus. Ta-
vallisessa kulussa säännöstelee tämä venttiili ben-
siininkulutuksen niin, että se on mahdollisimman
pieni. Venttiili on täysin automaattinen, eikä siis
kaipaa mitään tarkistusta.

Käyntiinpanon helpottamiseksi on mittarilau-
dassa »Choke» kuristusventtiilin varsi. Kun tämä
vedetään ulos, sulkeutuu muuan kaasuttajan ja
ilmanpuhdistajan välillä oleva venttiili, joten
moottori saa voimakkaamman kaasusekoituksen.

KÄYNTIINPANO.

Moottoria käyntiinpantaessa vedetään »Choke»
varsi kokonaan ulos ja lämmönsäätövipu asetetaan
merkin »Heat On» kohdalle, siis ylimpään asen-
toonsa, jolloin esilämmitys on tehokkain. Sytytyk-
sen säätö siirretään noin puoliväliin ja käsikaasu
noin neljänneksen eteenpäin, sytytysvirta yhdis-
tetään ja käyntiinpanonasta poljetaan alas.

Mittarilaudassa on edelleen vipu, jolla voidaan
säätää esilämmitystä. Se vaikuttaa yhdessä kaasut-
tajan automaattisen esilämmityksen säädön kanssa.

Heti kun moottori alkaa käydä, työnnetään
Choke-varsi kolme neljännestään sisään ja saa se
olla tässä asennossa kunnes moottori on lämmennyt
ja käy tasaisesti, jolloin se työnnetään kokonaan
sisään ja esilämmityksen vipu asetetaan »Heat on»
ja »Medium» kohtien välille. Esilämmityksen
määrä on arvioitava ilman lämpötilan ja ajon
luonteen perusteella.

ESILÄMMITYS.

Kaasuttaja sekä imu- ja pakoputket on sovitettu
niin, että pakokaasujen lämpöä voidaan käyttää
täydellisen kaasuttumisen aikaansaamiseksi ja siis
bensiininkulutuksen pienentämiseksi. Tämä on
saatu aikaan kaasuttajan ja imuputken väliin ase-
tetulla kaksinkertaisella ylöspäin johtavalla esiläm-
mitysputkella. Pakoputken kuumat kaasut kulkevat
esilämmittäjän kaksinkertaisen seinän sisällä sen
läpi ja sitten takaisin pakoputkeen. Kaasuttajan
ja esilämmittäjän saamaa lämpöä on säätämässä
kaksi läppää, toinen pakoputkessa, toinen esiläm-
mittäjän loppupäässä.

On muistettava, että tämän säätövivun asento
suuresti vaikuttaa vaunun kiihtyväisyyteen. Jos
ajetaan vilkasliikkeisillä kaupungin kaduilla, missä
tarvitaan suurempaa kiihtyväisyyttä, on vipu
asetettava korkeammalle, eikä koskaan alas »Me-
dium»-kohtaan. Maantieajossa voidaan vipu sen
sijaan asettaa »Medium»-kohtaan. Vain hyvin har-
voin, troopillisessa kuumuudessa, voidaan vipu
siirtää asentoon »Heat off».

Pakoputkessa oleva läppä on yhdistetty käsi-
kaasun ja kaasuttajan vipuun siten että esilämmit-
täjä saa enemmän lämpöä, kun käsikaasu on vain
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Mittarilaudassa oleva lämmönsäätövipu on asen-
nossa »Medium».

Läppä »A» on melkein kiinni ja läppä »B»
puoleksi kiinni, joten se rajoittaa kuumien
kaasujen kulkemista lämpövaipan läpi. Kun käsi-
kaasu avataan, avautuu myöskin läppä »A» no-
peasti.

Lämmönsäätövipu asetetaan tähän asentoon, kun
moottori on lämmennyt. Vain erinomaisen lämpi-
mällä ilmalla saa vivun siirtää alemmas.

Mittarilaudassa oleva lämmönsäätövipu (I) on
alimmassa asennossaan »Heat off».

Läppä »A» on puoleksi avoinna ja läppä »B»
kokonaan kiinni.

Tässä asennossa eivät kuumat kaasut lainkaan
pääse kulkemaan lämpövaipan läpi. Kun käsi-
kaasua avataan avautuu läppä »A» samalla yhä
enemmän.

Kuva 29. Kaasuttajan lämmönsäätö: suurin esilämmitys.

A. Pakoputkessa oleva läppä. — B. Esilämmittäjän loppu-
päässä oleva läppä. — C. Lämmönsäädön nokkalevy. — D.
Esilämmittäjä. — E. Yhdistystangon tarkistettava pää. —

F. Nokkalevyn säätövipu. — G. Käsikaasun akseli. — H.
Yhdystanko. — I. Lämmönsäätövipu. — L. Poistoputkeen
johtava aukko. — M. Esilämmittäjän poistoputki. — N.
Pakoventtiilikanavaan johtava aukko. ■—• O. Ilmaventtiilin
tarkistusruuvi. ■— P. Neulaventtiili. —Q. Ilmanpuhdistaja.

Mittarilaudan lämmönsäätövipu (I) on asennossa
»Heat on» jolloin esilämmitys on suurin.

Poistoputkeen johtava läppä »A» on suljettuna
ja esilämmittäjän läppä »B» kokonaan auki.

Kuumat pakokaasut tulevat aukosta »N», kulkevat
lämpövaipan läpi ja poistuvat aukosta »M» sekä
pääsevät poistoputkeen läpän »A» alapuolella.

Kuva 31. Kaasuttajan lämmönsäätö: esilämmitys on
kokonaan suljettu.

A. Pakoputkessa oleva läppä. — B. Esilämmittäjän lopussa
oleva läppä. — C. Lämmönsäädön nokkalevy. — J. Läm-

mönsäätövipu.

Kun käsikaasua avataan, pysyy läppä »A» sul-
jettuna, kunnes nopeus nousee noin 60 km:iin
tunnissa. Kun käsikaasu avataan kokonaan, avau-
tuu läppä »A» hiukan.

Tätä asentoa voidaan käyttää ainoastaan tavat-
toman lämpimällä ilmalla ja erikoisen vaikeilla
teillä, jolloin liian suuri esilämmitys näyttää vai-
kuttavan, että moottori menettää voimaansa.

KAASUTTAJAN ASETTAMINEN.

Kaasuttajan asetukseen ei ole tehtävä mitään
muutosta, ennenkuin on tarkoin tutkittu, ettei vika
voi olla missään muualla. Katsokaa, onko bensiini-
säiliön kannessa oleva ilmareikä auki, pääseekö
bensiini vapaasti kulkemaan bensiiniputkessa, onko
kaasuttajan ja moottorin välisissä bensiiniputkissa
mitään vuotoja, onko sytytys kunnossa ja puristus
kaikissa sylintereissä hyvä.

Kuva 30. Kaasuttajan lämmönsäätö: normaalinen
esilämmitys.

A. Pakoputkessa oleva läppä. — B. Esilämmittäjän lopussa
oleva läppä. — C. Lämmönsäädön nokkalevy. — J. Läm-

mönsäätövipu.
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Jos kuitenkin on välttämätöntä koetella kaasutta-
jan asetusta tahi asettaa kaasuttaja uudelleen on
siinä ehdottomasti meneteltävä seuraavalla tavalla:

ILMANPUHDISTAJA.
Autoöljyyn kerääntyvä lika ja noki aiheuttaa

epäilemättä suuren osan siitä kulumisesta, joka
ennemmin tai myöhemmin ilmenee moottorin eriIlmaruuvi (O kuvassa 29) asetetaan niin, että

sen kärki on salpajousen kärjen tasalla. Tyhjänä-
käynti-suulakkeen neulaventtiili (P kuvassa 29)
suljetaan hyvin varovasti, niin ettei neula eikä sen
istukka vahingoitu. Tämän jälkeen avataan se noin
kierroksen verran, niin että venttiilin levyssä oleva
merkki tulee tarkalleen sen ulkopuolella olevan
ohjaustapin kohdalle. Tämä merkki on asetettu
tehtaassa ja osoittaa kohtaa, missä kaasuttaja antaa
parhaimman tuloksen pienimmällä kulutuksella.

osissa.

Suurin osa liasta pääsee moottoriin kaasuttajan
ilma-aukosta. Tämän estämiseksi on kaikkiin 1928
vuoden malleihin asetettu kaasuttajan imupuolelle
ilmanpuhdistaja.

»A C» ilmanpuhdistaja toimii samalla tavalla
kuin tavallinen separaattori, siinä käytetään nimit-
täin keskipakoisvoimaa eroittamaan kahta ainesta,

Pankaa moottori käyntiin, kuten tavallisesti, ja
asettakaa lämmönsäätövipu (I) asentoon N:o 2.
Kun moottori on saanut lämmetä, työnnetään
»Choke» vipu kokonaan sisään ja ilmaruuvi (O)
asetetaan niin, että moottori käy tyhjänä tasaisesti
ja hiljaa.

Kun ilmaruuvia kierretään vasemmalle, pääste-
tään enemmän ilmaa ja käännettäessä oikealle
vähennetään ilman pääsyä.

Jos moottori käsikaasun ollessa kiinni käy liian
nopeasti, on käsikaasua tarkistettava sen asetin-
ruuvilla.

LIIAN VOIMAKAS KAASUSEKOITUS.

Jos kaasusekoitus on liian voimakas, vaihtelee
moottorin kierrosluku epäsäännöllisin jaksoin, kun
se käy tyhjänä. Normaalisella nopeudella puuskit-
telee moottori iskien välillä kokonaan tyhjää.

Kuva 32. Ilmanpuhdistaja

joiden ominaispaino on erilainen. Ilmanpuhdista
jan toiminta selvinnee täysin seuraavasta.

Vika autetaan joko vähentämällä bensiinintuloa
tahi lisäämällä ilmaa taikka molemmilla tavoilla
yhtä aikaa, samalla kun lämmönsäätövipua pide-
tään asennossa »Medium» tahi hyvin kuumalla
ilmalla vielä alempana.

1. Moottorin imutahti vetää ilmanpuhdistajan
johtoaukkojen läpi puhdistajaan ilmaa, joka
näiden reunojen vaikutuksesta joutuu nopeaan
kiertävään liikkeeseen.

2. Keskipakoisvoima eroittaa ilmasta hiekka- ja
pölyjyväset viskaten ne puhdistajan ulkoseinää
vastaan.

LIIAN HEIKKO KAASUSEKOITUS. 3. Pöly jatkaa yhä kierreliikettään, kunnes se
tulee puhdistajan etupäähän.

Yleensä saadaan paras tarkistus asettamalla ben-
siini- ja ilmaventtiilit, kuten yllä on selitetty. On
muistettava, että liian heikko sekoitus (samoin
kuin liian voimakaskin) aiheuttaa moottorin liika-
naisen kuumenemisen ja samalla voimanhukkaa,
eikä ole siis taloudellisesti niin edullista kuin
täysin oikea bensiinin ja ilman sekoitus.

4. Tämän jälkeen painautuu pöly ulos pienestä
puhdistajan etupuolella olevasta aukosta.

5. Puhdistettu ilma sitävastoin kiertää ilman-
puhdistajan keskellä, kunnes se kohtaa ohjaus-
levyn ja poistuu puhdistajasta.

6. Puhdas suora ilmavirta tulee puhdistajasta
kaasuttajaan.
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3. Osa. ALUSTA
XIII Luku. KITKAKYTKIN.

Kun automobiililla lähdetään liikkeelle, on ensin
pantava moottori käyntiin ja annettava sen sitten
vähitellen ryhtyä kuljettamaan vaunua. Tämä on
tehty mahdolliseksi siten, että moottorin ja vaih-
delaatikon välille on asetettu kitkakytkin. Ohjaaja
voi tarpeen mukaan kytkinpoljinta painamalla
irroittaa moottorin vaihdelaatikosta ja taas kytkeä
sen. Buick on valinnut kytkinmuodon, jota nimi-
tetään monilevyiseksi levykytkimeksi. Kitkakyt-
kimen helppo käyttö ja keveys on muuan niistä
monista, suurista eduista, joita Buick tarjoo osta-
jilleen. Tätä etua ovat jo monina vuosina kiittä-
neet lukuisat Buick-omistajat, niiden joukossa erit-
täinkin naiset.

Tämäntapaisessa kitkakytkimessä toimii voiman-
siirtäjänä joukko levyjä, lamelleja, joista joka
toisessa on erikoinen renkaanmuotoinen kitka-
päällys. Kun kytkin poljetaan alas, eroavat levyt
toisistaan, joten kampiakselin voima ei pääse vai-
kuttamaan taka-akseliin. Kun poljin lasketaan irti,
puristaa kytkimen jousi levyjä toisiaan vastaan ja
tästä aiheutuva hankaus eli kitka saa koko kyt-
kimen pyörimään kuin olisi se vain yksi eheä kap-
pale, jolloin siis kampiakselin liike pyörittää
myöskin taka-akselia, ellei vaihdetanko ole vapaa-
asennossa.

KYTKINPOLKIMEN TARKISTUS.
Kytkinpolkimen täytyy olla oikein asetettu, jotta

kytkin toimii täysin tyydyttävästi.

Kuva 33. Kytkimen läpileikkaus. Kuva 34. Kytkinpolkimen tarkistus

Jos polkimen varsi koskettaa pohjalaudan reu-
naan, ennenkuin kytkin on täysin kiinni, on kyt-
kintä tarkistettava polkimen akselin taakse ase-
tetulla ruuvilla. Tällä ruuvilla voidaan määrätä
polkimen varren ja laudan reunan väli, jonka
tulee olla 5 mm.

1. Etumainen irroituslevy. — 2. Käyttävät levyt. — 3.
Kitkarengas. — 4. Kytkimen levyt. — 5. Takimmainen ir-
roituslevy. — 6. Irroituslaakeri. — 7. Irroitushaarukka. — 8.
Kytkimen akseli. — 9. Vaihdelaatikko. — 10. Kuulalaakeri.
— 11. Vauhtipyörän suojuksen alaosa. — 12. Vauhtipyörä. —

13. Vauhtipyörän suojuksen yläosa. — 14. Vauhtipyörän
hammaskehä. — 15. Kampiakseli. — 16. Kampiakselin
päälaakeri. — 17. Kytkimen jousi. — 18. Kytkimen napa.
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Kytkimen ollessa oikein asetettu voidaan pol-
jinta painaa noin 25 mm. ennenkuin kytkinjousen
paine alkaa tuntua. Tätä asetusta varten on pol-
kimen alapäässä siipimutteri, jolla voidaan säätää
irroituslaakerin jatakimmaisen irroituslevyn väliä.

päästävään paikkaan. Tämä kuppi on täytettävä
joka 800 km:n jälkeen.

Älkää päästäkö öljyä tahi rasvaa kytkimen kit-
kalevyihin.

ÄLKÄÄ PITÄKÖ JALKAA KYTKIMELLÄ!
Muutamilla on tapana ajaessaan koko ajan pitää

vasenta jalkaansa kytkimellä. Tästä aiheutuu, että
kytkimen kitkalevyt kuluvat tarpeettomasti ja että
kytkin siis alkaa liukua. Lisäksi vaikuttaa se, että
irroituslaakerista alkaa kuulua ääniä.

VOITELU

Kitkakytkimen irroituslaakeri saa voitelunsa
rasvakupista, joka on asetettu helposti luokse-

XIV Luku. VAIHDELAATIKKO.

Vaihdelaatikkoon sovitettu vaihdepyörästö on
autossa ehdottomasti tarpeellinen, sillä bensiini-
moottorin kehittämä voima on suhteellinen sen
kiertonopeuteen; mitä suurempi on kierrosluku,
sitä suurempi myöskin moottorin kehittämä voima.
Vaunu tarvitsee kuitenkin usein pienemmällä
nopeudella kuljettaessa enemmän voimaa ja sel-
laisissa tapauksissa muutetaan vaihdepyörästöllä
moottorin sekä taka-akselin kierroslukujen suh-
detta.

hammaspyörälle, jolloin se yhdistää pääakselin
suoraan kytkimen akseliin.

VAPAA-ASENTO — »N» — (NEUTRAL).

Kytkimen hammaspyörä on suoraan yhdistetty
moottoriin, kun kytkinpoljin on vapaana ja ham-
maspyörä pyörii siis samaan suuntaan kuin kam-
piakseli, kun taas sivuakselin hammaspyörä, joka
aina koskee kytkimen hammaspyörään, pyörii siis
päinvastaiseen suuntaan. Vaihdetangon ollessa
vapaa-asennossa ei kumpikaan siirrettävistä ham-
maspyöristä koske toisiin hammaspyöriin, joten
pääakseli ei pyöri.

VAIHDETANKO.

Vaidelaatikon hammaspyöriä siirrellään ajajan
osaston keskelle asetetulla vaihdetangolla. Vapaa-
asentoa lukuunottamatta on tangolla neljä eri
asentoa nimittäin ykkönen, kakkonen jakolmonen
sekä taaksekäynti. Kuvassa 37 näkyvät vaihdetan-
gon eri asennot: »N» on vapaa-asento, »1» ykkönen,
»2» kakkonen, »3» kolmonen sekä »B» taakse-
käynti.

YKKÖNEN — »1» —

Kun vaihdetanko siirretään ykköseen, siirtyy
ykkösen hammaspyörä pääakselilla niin, että se
tulee sivuakselin vastaavan hammaspyörän lomiin.

KAKKONEN — »2» —

HAMMASPYÖRÄT.

Vaihdelaatikon hammaspyörät on sovitettu kah-
delle akselille, joita nimitetään pääakseliksi ja
sivuakseliksi. Siirrettävät hammaspyörät ovat kaikki
pääakselilla. Kaikki neljä hammaspörää ovat
yhtä kappaletta. Pääakselin takapää on kuula-
laakerin ja etupää kytkimen hammaspyörän sisällä
olevan pronssisen liukulaakerin varassa.

Kun vaihdetanko siirretään ykkösestä kakkoseen
(»l»:stä >>2»:een), irtaantuvat ensiksikin ykkösen
hammaspyörät toisistaan, jonka jälkeen kakkosen
ja kolmosen liukuva hammaspyörä siirtyy taakse-
päin sivuakselin vastaavan hammaspyörän lomiin.

KOLMONEN — »3» —Väliakseli on kiinteä ja sen hammaspyörät pyö-
rivät akselilla. Taaksekäynti-hammaspyörät on
erikoisella akselilla sivuakselin vieressä ja sen
hampaat koskevat aina sivuakselilla olevaan ham-
maspyörään.

Kun vaihdetanko viedään kakkosesta kolmoseen,
siirtyy kakkosen ja kolmosen liukuva hammas-
pyörä eteenpäin pääakselilla niin että kytkinak-
selin hammaspyörä painuu sen etupäässä olevaan
syvennykseen. Tällä tavalla yhdistetään moottori
suoraan taka-akseliin.

Kakkosen ja kolmosen siirrettävän hammas-
pyörän etupuolella on hammaspyörän muotoinen
syvennys niin että se voidaan painaa kytkimen

43



GENERAL MOTORS NORDISKA AKTIEBOLAG

Kuva 35. Vaihdelaatikon leikkaus

1. Vaihdetanko. — 2. Vaihtohaarukan akseli. — 3. Ykkösen ja taaksekäynnin liukuva hammaspyörä. — 4. Peräytymis-
lampun virrankatkaisutappi. — 5. Takalaakeri (kuulalaakeri). — 6. Nopeusmittarin käyttöpyörä. — 7. Kardaaninivel.
— 8. Sivuakseli. — 9. Sivuakselin hammaspyörät. — 10. Vaihdelaatikon kansi. — 11. Vaihtohaarukka. — 12. Tyhjen-
nysaukon tulppa. — 13. Kakkosen ja kolmosen liukuva hammaspyörä. — 14. Etulaakeri (kuulalaakeri). — 15. Irroitus-

laakeri. — 16. Kytkinakselin hammaspyörä. — 17. Öljykaukalo. — 18. Vaihdelaatikko.

TAAKSEKÄYNTI — »B» — konaan pysähtyä ennenkuin vaihdatte taaksekäyn-
tiin.

Kun vaihdetanko asetaan tähän vaihteeseen,
siirtyy ykkösen ja taaksekäynnin liukuva hammas-
pyörä taaksepäin pääakselilla kunnes se tulee va-
paasti pyörivän taaksekäyntipyörän lomiin. Pää-
akseli tulee nyt kiertämään päinvastaiseen suun-
taan kuin moottorin akseli, joten vaunu kulkee
taaksepäin, kun kytkin päästetään kiinni.

VOITELU.

Kaikki vaihdelaatikon hammaspyörät liikkuvat
öljyssä, joka myöskin voitelee laakerit sekä kar-
daaninivelen. Kannessa on öljyntäyttöaukko ja
pohjassa reikä, josta öljy voidaan laskea ulos. Öljy
on vaihdettava ensimäisten 3 000 km:n jälkeen
sekä sen jälkeen säännöllisesti kaksi kertaa vuo-
dessa.

VAIHTAMINEN SUUREMMASTA PIENEM-
PÄÄN NOPEUTEEN.

Vaihdelaatikko on moottorin kera lujasti kiinni
alustassa, kun taas taka-akseli on irrallaan jousien
varassa voidakseen paremmin mukautua tien epä-
tasaisuuteen. Kardaaninivelen avulla voidaan
voima siirtää kiinteästä vaihdelaatikosta liikku-
valle taka-akselille. Kardaaninivelessä on kaksi
kohtisuorassa toisiaan vastaan olevaa haarukkaa,

Kun on vaihdettava suuremmasta pienempään
nopeuteen poljetaan ensinnä kytkin irti, jonka
jälkeen vaihdetanko siirretään haluttuun asentoon.
Vaihdettaessa on jonkun verran pienennettävä
vaunun ja kiihdytettävä moottorin nopeutta.
Älkää koskaan vaihtako ykköseen tai kakkoseen,
kun vaunu kulkee nopeasti. Antakaa vaunun ko-

KARDAANINIVEL.
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Kuva 36. Vaihdelaatikon leikkaus. Sarjat 120 ja 128.
1. Vaihdetanko. — 2. Vaihtohaarukan akseli. — 3. Ykkösen ja taaksekäynnin liukuva hammaspyörä. — 4. Peräytymis-
lampun virrankatkaisutappi. — 5. Takalaakeri (kuulalaakeri). — 6. Nopeusmittarin käyttöpyörä. — 7. Kardaaninivel.
— 8. Sivuakseli. — 9. Sivuakselin hammaspyörät. — 10. Vaihdelaatikon kansi. — 11. Vaihtohaarukka. — 12. Tyhjen-
nysaukon tulppa. —> 13. Kakkosen ja kolmosen liukuva hammaspyörä. — 14. Etulaakeri (kuulalaakeri). — 15. Irroitus-

laakeri. — 16. Kytkinakselin hammaspyörä. — 17. Öljykaukalo. — 18. Vaihdelaatikko.

jettu teräsputkeen, jonka etupää on kiinnitetty
kardaaninivelen pallonmuotoiseen suojukseen.
Takapyörien työntövoima vaikuttaa tähän kar-
daaniakselin putkeen ja edelleen pallonmuotoiseen
kardaaniniveleeseen sekä vaihdelaatikkoon ja
alustaan. Takapyörien vaunua työntäessä tahi jar-
rutettaessa syntyvä vääntömomentti, joka pyrkii
pyörittämään kardaaniakselia taka-akselin ympäri,
kohdistuu myöskin kardaaniakselin putkeen ja
kardaaninivelen suojukseen. Kardaaniakseli on
takapäästään laakeroitu kuulalaakereilla. Kar-
daaniakselin takapäässä on pikku kruunupyörä,
jonka hampaat liikkuvat ison kruunupyörän ham-
maskehää vastaan.

jotka ovat kiinni kaksinkertaisessa kardaaninivel-
renkaassa. Niveltä ympäröi pallonmuotoinen
suojus, joka suojelee sitä tien loalta y. m. Tämäkin
saa automaattisesti öljyä vaihdelaatikosta.

KARDAANIAKSELI.
Kardaaniakseli, joka siirtää voiman kardaanini-

velestä pikku kruunupyörään, on kokonaan sul-

Ison ja pikku kruunupyörän tarkistuksesta katso
sivua 46.Kuva 37. Vaihdetangon eri asennot.
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Kuva 38. Taka-akselin leikkaus. Sarja 115.
1. Jarrun vipuvarsi. — 2. Jarrun vipuvarren jousi. — 3. Ulkopuolinen jarru. — 4. Sisäpuolinen jarru. — 5. Sisäjarrun
vipujen nivel. — 6. Vipuvarsien jousi. —■ 7. Jarrukenkiä yhdistävä viputanko. — 8. Rasvausaukon tulppa. — 9. Navan
kapseli. — 10. Akselin mutteri. — 11. Pyörän napa. — 12. Jarrurumpu. — 13. Jarruakselit. — 14. Iskunvaimentajan
hihnan kiinnike. — 15. Huopatiiviste. — 16. Kuulalaakeri. — 17. Jousien satula. — 18. Kardaaniakseli. — 19. Kardaani-
akselin putken etulaippa. — 20. Kardaaniputki. — 21. Pikku kruunupyörä. — 22. Tasauspyörästön laakeri. — 23.
Taka-akselin koppa. — 24. Tarkistushylsy. — 25. Iso kruunupyörä. — 26. Lukkomutteri. — 27. Ulompi kardaaniakselin
laakeri. — 28. Tarkistushylsy. — 29. Tarkistushylsyn säppi. 30. Sisempi kardaaniakselin laakeri. — 31. Takapyörän akseli.

32. Taka-akselin käyttöpyörä. — 33. Tasauspyörä. 34. Tasauspyörästön koppa.

XV Luku. TAKA-AKSELI.
Taka-akselikokoomukseen kuuluu kardaani-

akselia lukuunottamatta vielä tasauspyörästö, käyt-
töakselit, jarrut, taka-akselit, koppa ja takapyörät.

pitemmän matkan. Tasauspyörästön tehtävänä on
jakaa voiman vaikutus takapyöriin ja niiden kier-
tonopeus niin, että se vastaa kaikkia vaunun kul-
kiessa sattuvia tilanteita. Tämä tapahtuu täysin
automaattisesti. Tasauspyörästö siis sallii taka-
pyörien pyöriä eri nopeudella, milloin on tarvis.

TASAUSPYÖRÄSTÖ.
Auton kulkiessa suoraan eteenpäin joutuvat

molemmat takapyörät kulkemaan yhtä pitkän
matkan ja niillä on siis sama kiertonopeus. Vau-
nun kääntyessä kulman ympäri joutuu sitävastoin
sisäpyörä kulkemaan lyhyemmän ja ulkopyörä

TARKISTUS.
Sekä pientä että isoa kruunupyörää voidaan tar-

kistaa niin että niiden kosketus saadaan oikeaksi.
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Kuva 39. Taka-akselin leikkaus. Sarjat 120 ja 128.
1. Jarrun vipuvarsi. — 2. Jarrun vipuvarren jousi. — 3. Ulkopuolinen jarru. — 4. Sisäpuolinen jarru. — 5. Sisäjarrun
vipujen nivel. — 6. Vipuvarsien jousi. — 7. Jarrukenkiä yhdistävä viputanko. — 8. Rasvausaukon tulppa. — 9. Navan
kapseli. — 10. Akselin mutteri. — 11. Pyörän napa. — 12. Jarrurumpu. — 13. Jarruakselit. — 14. Iskunvaimentajan
hihnan kiinnike. — 15. Huopatiiviste. — 16. Kuulalaakeri. — 17. Jousien satula. — 18. Kardaaniakseli. — 19. Kardaani-
akselin putken etulaippa. — 20. Kardaaniputki. — 21. Pikku kruunupyörä. — 22. Tasauspyörästön laakeri. — 23.
Taka-akselin koppa. — 24. Tarkistushylsy. — 25. Iso kruunupyörä. — 26. Lukkomutteri. — 27. Kardaaniakselin ulko-
laakeri. — 28. Tarkistushylsy. — 29. Tarkistushylsyn säppi. 30. Kaardaaniakselin sisälaakeri. — 31. Takapyörän akseli.

— 32. Taka-akselin käyttöpyörä. ■— 33. Tasauspyörä. — 34. Tasauspyörästön koppa.

Pikku kruunupyörän tarkistus suoritetaan seu-
raavasti :

kallaan. Tarkistettavia hylsyjä voidaan nyt kään-
tää ja käännettäessä on erikoisen tarkoin huoleh-
dittava, että kumpaakin käännetään yhtä paljon.
Tarkistuksen jälkeen kiinnitetään taas mutterit ja
lukkoruuvit.

Tasauspyörästön sillan oikealla puolella oleva
suojuslevy avataan ja kiristysruuvi irroitetaan.
Tämän jälkeen voidaan tarkistushylsää, jonka va-
rassa ensimäinen kuulalaakeri on, kääntää siten,
että pikku kruunupyörä tulee haluttuun asentoon.

Tämän tarkistuksen saa suorittaa vain valtuu-
tettu Buickin huoltoasema.

Tasauspyörästö ja sen laakerit liikkuvat koko-
naan öljyssä, jota lisätään taka-akselin koppaan
tehdystä täyttöaukosta. Pari kertaa vuodessa on
käytetty öljy kokonaan laskettava pois ja tasaus-

pyörästö puhdistettava paloöljyllä, jonka jälkeen
uutta öljyä kaadetaan sijaan.

Ison kruunupyörän asentoa pikku kruunupyörän
suhteen tarkistettaessa on ensin otettava auki taka-
akselin kopan takapuolella oleva kansi. Ensin
irroitetaan tasauspyörästön kopan kummallakin
puolella olevien ohjaushylsyjen lukkolevyt sekä
sitten mutterit, jotka pitävät laakerien kuoria pai-
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Kuva 40. Etuakseli.
1. Vasemman pyörän kääntövarsi. — 2. Iskunvaimentajan hihnan kiinnike. — 3. Oikean pyörän kääntövarsi. — 4.
Jarrun tarkistusruuvi. — 5. Jarrun tarkistus jousi. — 6. Jarrun vipuvarsi. — 7. Jousi. — 8. Sisempi kuulalaakeri. — 9.
Ulompi kuulalaakeri. — 10. Vasen akselitappi. — 11. Puolan pultti. — 12. Jarrun vipuvarren kardaaninivelen hylsy. —

13. Kääntöpultti. — 14. Kääntöpultin laakeri. — 15. Kardaaninivelen sisähaarukka. — 16. Kardaaninivelen ulkohaa-
rukka. — 17. Etuakseli. — 18. Yhdystanko. — 19. Pyörän napa.

TAKAPYÖRÄT. Sarjan 115 vaunuissa on takapyörät kiinnitetty
kartiomaiseen taka-akselin päähän ja niitä käyttää
sekä akselin että pyörän napaan upotettu kiila.
Malleissa 120 ja 128 pitää pyöriä taka-akselilla
kiinni suuri kuusikulmainen mutteri sekä erikois-
rakenteinen lukkolevy.

Sarjan 115 takapyörät on laakeroitu Hyatt rulla-
laakereilla ja sarjojen 120 ja 128 New Departure
kuulalaakereilla. Mitään tarkistusta ei tarvita.
Laakerit on rasvattava joka 1 500 km:n jälkeen na-
palaipassa olevan rasvausaukon kautta.

XVI Luku. ETUAKSELI

pyörät on tarkistettava. Vanteitten sisäreunain
välin tulee takana (»Y») olla 5 mm. pitempi kuin
edessä (»X»). Pienempi tarkistus voidaan suorittaa
vaihtamalla yhdystangon kuulakuppien välilevyjä,
mutta jos suurempi tarkistus on tarpeen, täytyy
kääntövarret asettaa uudelleen.

Etupyörät pyörivät akselitapeilla, jotka on kiin-
nitetty etuakselin päihin niin että niitä voidaan
kääntää ohjauslaitteella. Akselitappeihin kiinni-
tettyjä kääntövarsia yhdistää n. k. yhdystanko, jota
voidaan tarpeen mukaan tarkistaa. Vasemmassa
akselitapissa on lisäksi kääntövarsi, joka on yhdis-
tetty ohjauslaitteeseen.

YHDYSTANGON TARKISTUS.

Etupyörät eivät ole täysin yhdensuuntaiset,
vaan niiden etuosat ovat lähempänä toisiaan kuin
takaosat. Kääntöpultit ovat myöskin hiukan sisään-
päin kallellaan. Pyöräin vinous sekä kaltevuus pe-
rustuu huolellisiin kokeiluihin, joilla on saatu
selville, että ohjaus on juuri tässä pyöräin asen-
nossa helpointa. Kuvissa 41 ja 42 näkyy, miten

Kuvassa 42 näkyy etupyörän tarkistus edestä-
päin katsottuna. Välin »D» tulee olla 18—24 mm.
pitempi kuin välin »E», siis toisin sanoen, vanteit-
ten sisäreunojen välin tulee alhaalla olla 36—48
mm. pienempi kuin ylhäällä. Jos pyörät jonkun
onnettomuuden jälkeen eivät enää ole tässä asen-
nossa, on joko akseli tahi akselitapit vaihdettava
tahi suunnattava uudelleen.

Etupyörät pyörivät kuulalaakereilla, joita kum-
massakin navassa on kaksi. Laakerien voitelua
varten on navan laipassa rasvareikä ja lisäksi on
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Kuva 41. Etupyöräin tarkistus päältäpäin katsottuna.
Välin »Y» tulee olla 5 mm. pitempi kuin »X».

navan kapseli täytettävä konerasvalla. Kun pyörät
asetetaan paikalleen, on sekä laakerit, että niiden
väli täytettävä rasvalla.

ETUPYÖRÄN LAAKERIEN TARKISTUS.
Nämä laakerit kaipaavat silloin tällöin tarkas-

tusta, uudelleen asettamista sekä puhdistamista ja
rasvan vaihtamista. Kun tarkistus on tarpeen,
kierretään navan kapseli auki ja pyörä nostetaan
väkivivulla, jonka jälkeen mutteria kiristetään
niin, että kaikki väljyys häviää, mutta ei niin tiuk-
kaan, että laakerit vahingoittuvat. Pyöräin täytyy
pyöriä keveästi sekä ilman tärinää. Tähän tärinään
ei suinkaan saa sekoittaa sitä, joka aiheutuu
kääntöpultin hoikin väljyydestä ja joka voidaan
todeta pistämällä esim. taitta ohjaustapin ja etu-
akselin väliin.

Kuva 42. Etupyörän asetus edestäpäin katsottuna.
Välin »D» tulee olla 18—24 mm. pitempi kuin »E».

NOPEUS- JA MATKAMITTARI.
Nopeus- ja matkamittari näyttää auton nopeu-

den, autolla ajetun matkan pituuden sekä vielä
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Kuva 43. Ohjauslaitteen leikkaus.
1. Sytytyksen säätövipu. — 2. Ohjauspyörän mutteri. — 3. Ohjausputki. — 4. Kiinteä putki. — 5. Sytytyksen säätöputki
— 6. Merkinantotorven johto. — 7. Öljyaukon tulppa. — 8. Mutteripuolikkaat. — 9. Ohjaushaarukan rullatappi. — 10
Valojen katkaisija. — 11. Ohjausputki. — 12. Käsikaasun putki. — 13. Valojohtojen katkaisijan putki. — 14. Tarkistus-
mutteri. — 15. Ohjauslaitteen kopan päällysholkki. — 16. Painelaakeri. — 17. Kaksikierteinen ruuvi. — 18. Ohjaus-

laitteen koppa. — 19. Ohjaushaarukan rulla. — 20. Ohjaushaarukka.

erikseen kunkin matkan pituuden siitä, jolloin
»Trip» mittari viimeksi kierrettiin takaisin nol-
laan. Mittari voidaan kiertää nollaan siten, että
se alla oleva varsi vedetään ulos ja sitä käännetään,
kunnes kaikki numerot vaihtuvat nolliksi. Autolla
ajetun matkan kokonaispituutta näyttävää mitta-
ria ei voida muuttaa. Jos nopeusmittarin kello
jostain syystä irroitetaan, on sitä käsiteltävä hyvin
varovasti, sillä sen osat ovat tavattoman arkoja ja
voivat helposti vahingoittua. Kelloa ei millään eh-
dolla saa voidella.

ristetään liian tiukalle, tulee ohjauspyörän kään-
täminen raskaaksi. Ohjausta asetettaessa on sen
vuoksi paras nostaa etupyörät ylös ja koetella
välillä kulkeeko ohjauspyörä tarpeeksi keveästi.

VOITELU.
Ohjauslaitetta on säännöllisesti hoidettava ja

voideltava, koska kuluminen siten saadaan pienem-
mäksi ja ohjaus helpommaksi. Ohjauslaitteen ko-
pan tulee aina olla täynnä samaa öljyä, jota käy-
tetään vaihdelaatikossa (täytettävä joka 1500
km:n jälkeen.Nopeusmittaria käyttää kierukka ja ruuvi vaih-

delaatikon pääakselista.

OHJAUSLAITE.
Buick-autossa käytettävään ohjauslaitteeseen

kuuluu ruuvi ja halaistu mutteri. Tämä ohjaus-
laitemalli on sekä yksinkertainen että luotettava.
Ruuvissa on ruuvikierteet sekä oikealle että vasem-
malle, kun taas mutteripuolikkaista toinen on

oikea toinen vasenkierteinen. Koko laite on sul-
jettu koppaan, joka vuorostaan on kiinnitetty
alustaan. Tällä ohjauslaitteella on ohjaus varmaa
ja kevyttä, eivätkä pyöräin saamat sysäykset vai-
kuta ohjauspyörään. Ruuvin kierteet ovat hyvin
tukevat, joten tarkistus kulumisen johdosta on
jokseenkin tarpeeton. Lisäksi on kummankin mut-
terin alapäässä karkaistu teräskappale, joka yhä
vähentää kulumista.

TARKISTUS.
Ohjausputkessa on tukeva paine(kuula)laakeri

(16), joka on kiinnitetty tarkistushylsyyn (15).
Kun ohjauslaite tulee liian väljäksi, voidaan vika
auttaa seuraavalla tavalla: Kiristysruuvit irroite-
taan ja tarkistusholkkia kierretään alas ohjaus-
laitteen koppaan päin, minkä jälkeen ruuvit taas

kiristetään. Ohjauspyörän tyhjä kiertyminen saa
olla korkeintaan 12 mm. Jos tarkistusholkki ki- Kuva 44. Siirrettävä ohjausputken tukikappale.
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Ohjaushaarukan ja vasemman kääntövarren väli-
sessä tangossa sekä yhdystangossa on kummassakin
pari Zerk voitelukuppia, samoin myös kääntö-
pultissa; nämä kupit on joka 800 km:n jälkeen
täytettävä cup-grease-rasvalla.

Huom! Heti ottaessaan vaunun vastaan on
omistajan merkittävä muistiin kaikkien mukana
seuraavien avainten numero, koska muuten ei voi
saada uusia, jos nämä sattuvat hukkumaan tahi
vaihtumaan.

Ohjauslaitteen kopan alla oleviin kartiopyöriin,
jotka välittävät sytytys- ja kaasuvipujen liikkeen,
on silloin tällöin tiputettava muutama pisara öljyä.

SÄÄDETTÄVÄ OHJAUSPYÖRÄN KALTEVUUS.

Ohjauspyörä voidaan asettaa sopivaan asentoon
hiukan kohottamalla tahi laskemalla sitä. Tämä
tehdään irroittamalla ohjausputken tukikappale
ja siirtämällä sitä, jonka jälkeen se taas kiinnite-
tään mittarilaudan takana olevaan tukilevyyn.
Katso kuva 44.

OHJAUSLAITTEEN LUKKO.
Ohjausputkessa, sen tukikappaleen kohdalla, on

yhteinen sytytyksen ja ohjauksen lukko. Sytytys on
katkaistava kääntämällä vipu asentoon »Off» en-
nenkuin vaunu lukitaan.

XVII Luki
Jousien katkeaminen johtuu melkein aina jousi-

siteitten höltymisestä, jousinivelten liiallisesta ki-
ristämisestä tahi jousien liiallisesta rasittamisesta
huolimattomalla ajolla.

JOUSET
liuskoja kokonaan grafiitilla, konerasvalla tahi
öljyllä. Jos jouset alkavat kitistä, voidaan jousi-
liuskojen päät voidella.

Pitäkää jousisiteitten mutterit aina kireästi kiinni.
Jousien silmukat ja nivelet kuluvat ajan mittaan Kaikissa 1928 malleissa on erikoisrakenteiset

nesteiskunvaimentajat, jotka kuuluvat varsinaisiin
varusteisiin. Nämä eivät tarvitse mitään voitelua,
tarkistusta tai huolenpitoa, paitsi että jos öljyä
on päässyt vuotamaan ulos, on sijaan pantava hy-
vää jäätymätöntä öljyä. Sitä saa General Motorsin
myyjiltä.

ISKUNVAIMENTAJAT.

ja rupeavat ratisemaan. Vika autetaan irroitta-
malla jousen nivelpultin mutteri ja kiristämällä
ruuvikierteistä pulttia kunnes väljyys häviää,
jonka jälkeen mutteri uudelleen kierretään kiinni.

VOITELU.
Jousien pulteissa on Zerk voitelukupit. Jousien

taipuvaisuuden vuoksi ei ole hyvä voidella jousi-
VAROITUS: Älkää käyttäkö mitään muuta

öljyä kuin tätä.

Kuvat 45 ja 46. Iskunvaimentajat.
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XVIII Luku. JARRUT
Vuoden 1928 mallien nelipyöräjarrut ovat ylei-

seltä rakenteeltaan samat kuin ne, joita on käy-
tetty jo monina vuosina kaikissa Buick-vaunuissa.
Niiden tehokkuus ja luotettava toiminta on jo to-
dettu ajettaessa kaikenlaisissa olosuhteissa.

Nähdäksenne, palaavatko etujarrut tukiaan vas-
taan irroittakaa haarukan pultti 14, jonka jälkeen
jarrua vedetään käsin ja lasketaan se sitten irti.
Viputangon 12 tulee tällöin palata tukeaan
vastaan.

Nämä jarrut supistavat liukumisen pienimpään
määräänsä ja takaavat suuremman turvallisuuden
tavallisessa ajossa, minkä lisäksi niillä vaaran
uhatessa voidaan pysäyttää vaunu paljoa nopeam-
min kuin vanhoilla takapyörä jarruilla.

4. Jarrupolkimen liikkumavaran tulee olla 125
mm. ja tasausakselin tulee olla sitä kannattavan
akselin suuntainen, olivatpa jarrut sitten vapaat
tahi kiinnipainetut.

Tarkoitus ei ole kuitenkaan, että jarruja käytet-
täisiin väärin vaunun pysäyttämiseen liian äkilli-
sesti, sillä tämä ei kuulu järkevään ja turvalliseen
ajamiseen, minkä lisäksi on se vahingollista vau-
nulle.

a. Irroittakaa oikeanpuoleinen etu- ja takajarru
kiertämällä muttereja 6 T ja 6 B vasemmalle sekä
tarkistakaa vasemmanpuoleinen etu- ja takajarru
seuraavalla tavalla.

Tehokkain ja samalla pehmein jarrutus saavu-
tetaan vasta, kun kaikki seuraavat neljä ehtoa on
täytetty:

h. Tarkistakaa jarruankkuria ruuvilla N:o 8
niin, että kun pyörää pyöritetään, on hihnan ja
rummun väli tässä aina 0,4 mm. Tämän jälkeen
asetetaan jarruhihnan ohjaukset N:o 11, etujarrun
alapuolella jatakajarrun yläpuolella niin että väli
on joka kohdassa noin 0,8 mm.

Jarrupolkimen liikuntavaran tulee olla 125 mm.
ja se tulee tarkalleen näin suureksi, kun jarru-
hihna ja viputangot oikein tarkistetaan. c. Jarruhihna on taivutettava pyöreäksi niin

että väli rummun ja hihnan välillä tulee joka koh-
dassa yhtä suureksi. Jos joku kohta hihnasta on
liian suora, on käytettävä erikoista hihnanpyöris-
tysrautaa, joka työnnetään hihnan ja rummun
väliin. Ruuvitalttaa tai muuta sellaista esinettä ei
pidä milloinkaan käyttää.

Tasaaja. Jarrupolkimen ollessa levossa tulee
tasaustangon olla poikkipalkkien suuntainen, sa-
moin myöskin silloin, kun poljin painetaan poh-
jaan.

Jarruhihnan ja rummun välin tulee joka koh-
dassa olla 0,8 mm.

Vipuvarsien tulee kääntyä taaksepäin tukiaan
vastaan, kun jarrupoljin päästetään irti.

d. Tarkistakaa vasemmanpuoleisen etu- ja ta-
kajarrun mutteri 6 T ja 6 B niin että polkimen
ollessa vapaana tasausakseli tulee kannattavan ak-
selin kanssa yhdensuuntaiseksi.

JARRUJEN, VIPUTANKOJEN JA VIPUVAR-
SIEN TARKISTAMINEN.

e. Huom! Kussakin jarrussa on rummun ja jar-
ruhihnan väliä säätämässä kaksi mutteria, joista
N:o 6 T on jarruhihnan pitempää ja n:o 6 B ly-
hyempää päätä varten. Jarruhihnan lyhemmän ja
pitemmän puolen tulee olla rummusta yhtä
etäällä.

1. Nostakaa vaunu maasta niin että kaikki pyö-
rät liikkuvat vapaasti.

2. Voidelkaa kaikki jarrulaitteiden liikkuvat
osat, mutta varokaa päästämästä öljyä jarruhih-
noille. /. Tarkistakaa samoin oikeanpuoleiset etu- ja

takajarrut kohtien b., c. ja e. mukaan. Kiristäkää
mutterit sopivilla ruuviavaimilla, älkää käyttäkö
tähän näpistimiä.

3. Tarkastakaa, pääsevätkö kaikki liikkuvat osat
vapaasti liikkumaan. Jarrupolkimen ollessa yl-
häällä tulee polkimen varren olla 5 mm. päässä
lattialaudan alareunasta ja vipuvarsien 10 ja 12
tulee olla takanojossa tukiaan vastaan.

Takimmaisen vipuvarren vastaruuvin N:o 1
tulee nojata käsijarrun akselia vastaan. Kun tämä
ruuvi on oikein asetettu, tulee tappi 13 sarjassa
115 35 mm. sekä sarjoissa 120 ja 128 48 mm. pää-
hän asetinruuvin (7) keskiviivasta. Katso kuva
»A».

Viputangon 12 tulee nojata tukeaan vastaan,
kun poljin on vapaana.

5. Jos nyt mainitulla tavalla ei saada jarrurum-
pujen ja hihnan väliä oikean suureksi — mikä voi
joskus sattua — on jarrun vetotangon pituus tar-
kistettava seuraavalla tavalla:

Jarrupoljin.
Vastaava käsijarrujen pysäyttäjä on sovitettu

jarrurumpujen sisälle eikä sitä voida tarkistaa.
Pultti, joka yhdistää polkimen vetotangon tasoi-

tusakselin keskustaan, irroitetaan, jonka jälkeen
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Kuva 47. Jalkajarrun tarkistus.

ruuvia 2 tarkistetaan niin, että polkimen varsi on
5 mm. lattialaudan alareunasta.

vipuvarren kiinteästä pisteestä vedetyn pystysuo-
ran viivan etupuolella. Katso kuvaa B.

Takapyörän jarrujen vetotangot ja vipuvarret. Kaapelit.

Vipuvarsi n:o 3 asetetaan yhdensuuntaiseksi
vipuvarren n:o 4 kanssa. Jos tarpeellista, irroi-
tetaan vipuvarsien n:o 9 pultit ja vipuvarsien 10
ja 11 nojatessa tukiaan vastaan kierretään tan-

kojen haarukanmuotoisia päitä ulos tahi sisään,
kunnes niissä ja viputangossa n:o 9 olevat reiät
tulevat toistensa kohdalle. Täten tulevat tasaaja-
akseli ja sen alla oleva akseli yhdensuuntaisiksi.

Kun etujarrujen vetotangot on tarkistettu yllä-
mainitulla tavalla, käännetään etupyörät oikealle
niin paljon kuin mahdollista, minkä jälkeen oike-
anpuoleinen kaapeli tarkistetaan siten, että pultti
14 voidaan helposti panna sormin paikoilleen.
Tarkistus on luonnollisesti suoritettava jarrupol-
kimen ollessa vapaana sekä vipuvarren 12 ja etu-
pyörä jarrun nojatessa tukeaan vastaan.

Tämän jälkeen käännetään etupyörät vasem-
malle niin paljon kuin ne menevät ja tarkistetaan
vasen kaapeli samalla tavalla.

Huom! Tarkistuksien jälkeen on kaikki tan-
kojen ja kaapelien lukkomutterit huolellisesti
kiinnitettävä.

Jarrupolkimen vetotanko.

Vetotangon takimaista haarukkaa kierretään vi-
putangon 12 nojatessa tukeaan vastaan; vipuvar-
ren 3 tulee olla yhdensuuntainen vipuvarren 4
kanssa ja tasaaja-akselin sekä sitä kannattava ak-
selin niinikään yhdensuuntaiset. Haarukkaa on
kierrettävä, kunnes siinä olevat reiät tulevat ta-
saaja-akselin keskimäisen reiän kohdalle. Veto-
tanko on asetettava niin kireäksi, että se vastaa ta-
saaja-akselin ja vipuvarsien 3 ja 4 mahdollista
väljyyttä.

JALKAJARRU.

Jalkajarru on ulkopuolinen, puristuva ja sitä
käytetään ohjaajan osaston lattiassa olevalla oike-
anpuoleisella polkimella. Kun poljin painetaan
alas tarttuvat sekä etu- että takajarrut pyöriin.
Tämä jarrutyyppi on valittu siksi, että se moni-
vuotisissa kokeissa on todettu parhaaksi ohjauk-
sen yhteydessä käytettäväksi jarruksi, koska se

Etupyöräjarrujen vetotangot ja vipuvarret.

Tankojen tulee olla niin pitkät, että vipuvarren
12 nojatessa tukeaan vastaan pultti 14 on 25 mm.
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voidaan niin nopeasti ja helposti tarkistaa. Etu-
pyörän ja takapyörän jarruhihnat voidaan vaihtaa.

KÄSIJARRU.

Buickin käsijarru on sisäpuolinen laajeneva.
Tämä tyyppi on jo vuosia sitten osoittautunut tä-
hän tarkoitukseen parhaaksi. Tätä jarrua käyte-
tään ohjaajan osastossa olevalla viputangolla ja
vaikuttaa se ainoastaan takapyöriin.

JALKAJARRUN TARKISTUS.
Jalkajarrujen ei pitäisi kaivata paljoakaan tar-

kistusta, paitsi jarruhihnan kuluessa. Kun tar-
kistus käy tarpeelliseksi on valtuutetun huoltoase-
man annettava suorittaa se. Noudattamalla kuvan
47 ohella annettuja ohjeita saavutetaan tehokkain
jarrutus.

Käsijarru kaipaa hyvin vähän huolenpitoa,
korkeintaan silloin tällöin tarkistusta, kun hihnat
ovat kuluneet. Tarkistus suoritetaan helposti siten,
että käsijarrun vetotangon päässä olevaa haaruk-
kaa kierretään oikeaan suuntaan.

VOITELU. Huom!
Turvallisuutenne riippuu jarruista ja niiden

oikeasta tarkistuksesta. Muistakaa aina antaa ko-
keneen mekaanikon tarkistaa autonne jarrut.

Jarrulaitteissa on kaikkialla Zerk voitelukupit,
jotka on täytettävä joka 800 km:n jälkeen. Kaikki
haarukkojen pultit on tarpeeksi usein voideltava
vaihdelaatikossa käytettävällä öljyllä.

Jarrujen merkitystä on mahdoton tarpeeksi pai-
nostaa.

XIX Luku. RUNKO

Runko ei kaipaa muuta huolenpitoa kuin että korin kiinnityspultteja on kiristettävä, milloin ne
sitä tarvitsevat.

XX Luku. PYÖRÄT

Pyörät ovat tykistömallia, puolat hyvin tukevat
ja napalaippa kookas ja luja.

työnnetään pyörän kehän ja vanteen reunan vä-
liin, niin että kiilat irtaantuvat, jolloin vanne
voidaan helposti ottaa pois.Irroitettavat vanteet kiinnitetään pyöriin pul-

teilla. Vanteet irroitetaan renkaineen seuraavalla
tavalla:

Kun vanne renkaineen taas asetetaan paikalleen
menetellään päinvastoin kuin yllä on selitetty.
Kaikki vannepultit on kiristettävä tasaisesti niin,
että ne ovat kunnollisesti kiinni. Kun vaunulla on
ajettu muutamia kilometrejä on muttereita vielä
kiristettävä. Täten eivät kiilat pääse kulumaan.

Irroitetaan venttiilin pölyhattu ja venttiilimut-
teri. Vanneavaimella irroitetaan kaikki vannepult-
tien mutterit. Vanneavaimen taltanmuotoinen pää

RENGAS IRROITETAAN VANTEELTA SEU-
RAAVALLA TAVALLA, KUN ENSIN ON
TARKOIN PÄÄSTETTY SIITÄ ILMA POIS:

RENGAS ASETETAAN PAIKALLEEN SEU-
RAAVALLA TAVALLA:

Vanteesta otetaan kiinni niin, että venttiilin
reikä on ylhäällä. Venttiili (6) asetetaan van-
teessa olevaan reikään ja renkaan molemmat reu-
nat tungetaan vanteen reunan yli aina 2 tai 3 dm:n
päähän vanteen toisesta päästä. Rengas lasketaan
maahan (7) ja rengas painetaan vanteelle, jota
samalla taivutetaan vanneavaimella. Kuvissa 8, 9
ja 10 näkyvät viimeiset otteet, minkä jälkeen
vanne voidaan lukita (11) ja rengas on valmis

Asettakaa rengas lattialle niin, että lukon merkki
on ylöspäin. 1) Asettakaa vanneavaimen taltan-
muotoinen pää lukkolevyn silmukkaan ja kier-
täkää (2) sitä ympäri. (3) Työntäkää avaimen
kärki lukkolevyn alle ja pakoittakaa se ulos
reiästä. Ottakaa sitten vähitellen koko vanne irti
renkaasta. (5).

pumputtavaksi.
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Kuva 48. Renkaan irroittaminen ja paikoilleenpano.
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RENKAATXXI Luku.
Kaikissa 1928 vuoden malleissa on suorasyrjäiset

cord pallorenkaat. Sarjan 115 rengaskoko on
31"x5jk>" ja sarjojen 120 ja 128 rengaskoko
33"x6,00.

Kuvissa näkyy muutamia tavallisimpia alhaisen
ilmanpaineen seurauksia.

Kuvassa 49 näkyy, kuinka rengas litistyy kuo-
pan reunaa vastaan. Tässä tapauksessa oli ilman-

Kuva 50. Leikkaus pallorenkaasta,
missä näkyy, kuinka rengas on

litistynyt vannetta vastaan.

Kuva 49. Rengas litistyy kuopan
reunaa vastaan.

Kuva 51. Tavallinen murtuma

Renkaan kestävyyden välttämätön elinehto on,
että niissä aina pidetään oikea ilmanpaine. Ker-
ran viikossa on ilmanpaine mitattava luotettavalla
painemittarilla. Jos ajettaessa paine on alhai-
sempi kuin mitä taulukossa suositellaan, aiheutuu
siitä kulutuspinnan nopea kuluminen, kanvas-
alustan murtuminen y. m. Liian suuri paine on
myöskin vahingollinen.

paine 0,7 kg. liian alhainen, joten rengas oli liian
pehmeä.

Seuraavassa kuvassa 50 näemme leikkauksen
edellisestä renkaasta. Huomatkaa, miten kulutus-
pinta painuu vanteen reunaa vastaan. Tällaisissa
tapauksissa on renkaan vahingoittuminen ehdotto-
masti seurauksena.

Kuvassa 51 näkyy tulos, renkaan murtuma siinä
kohdassa, joka jäi vanteen ja kivityksen reunan
väliin. Pehmeämpi sisärengas ei mahdollisesti
murru samalla, mutta renkaan yhtä mittaa tai-
puillessa, laajenee murtuma ja sisärengas pul-
listuu siihen hankautuen lopuksi rikki.

Paras tulos saavutetaan, kun ajetaan varovasti
ja tarkoin valvotaan ilmanpainetta renkaissa.
Liian voimakasta jarrutusta on vältettävä, myös-
kään ei pidä ajaa käänteissä liian kovaa eikä ajaa
raiteilla tahi rattaan uurteissa. Silloin tällöin on
tarkastettava etupyöräin suuntausta. Kuvassa 52 on liian pehmeä rengas joutunut

Kuva 54. Kaksinkertainen murtuma,
sekä renkaan olkapäässä että sivussa.

Kuva. 53. Pitkittäinen reunamurtuma.Kuva 52. Renkaan reuna nipistyy
käytävän reunan ja vanteen väliin.
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Kuva 55. Olkapäänmurtuma, joka on
aiheutunut ajamisesta liian alhaisella

paineella.

Kuva 56. Liian alhaisella paineella
ajettu rengas. Ilmanpaine 4 naulaa —

0,28 kiloa alle normaalin.

Kuva 57.Rengas, jolla on ajettu lyhyt
matka ilman ilmaa.

Normaalipaineella ajettu rengas.

katukäytävän reunaa vastaan, jolloin osa siitä on
nipistynyt reunan ja vanteen väliin. Tämä sattuu
usein kääntyessä tahi kun auto ajetaan käytävän
viereen.

Kuvassa 56 on rinnakkain kaksi rengasta, joista
toista on ajettu liian alhaisella paineella, toista
taas normaalipaineella. Kokeissa on huomattu,
että liian alhainen ilmanpaine aiheuttaa kulutus-
pinnan nopean kulumisen joko kokonaan tahi pai-
koitellen. Tämä koskee erikoisesti pallorenkaita,
joiden kosketuspinta on suuri ja joutuu tiehen
koskettaessaan vielä sivuttain liukuvaan liikkeeseen.

Kuvassa 53 näkyy murtuma, joka on syntynyt
renkaan puristuessa käytävän reunan ja vanteen
väliin. Monasti ei murtumaa voi ensinkään nähdä
renkaan päällyspuolella, vaikka monet alustan
kudoskerroksista ovat vahingoittuneet.

Kuvassa 54 on seuraus ollut vielä pahempi kuin
edellä, sekä olkapäähän että sivuun on tullut
paha murtuma.

Kuvassa 57 näkyvällä renkaalla on ajettu vain
lyhyt matka ilman ilmaa, mutta se on niin pahoin
vahingoittunut, ettei sitä voi korjata. Sama on
tulos, jos renkaalla ajetaan kauemmin liian alhai-
sella ilmanpaineella. On siis välttämätöntä heti
vaihtaa tahi korjata lävistynyt rengas, jotta sen
kanvasalusta ei pääse vahingoittumaan.

Kuva 55 esittää tyypillistä olkapäämurtumaa,
joka on seuraus liian pehmeän renkaan alinomai-
sesta taipuilemisesta.

llmanpainetaulukko.

Eturenkaat. Takarenkaat.
Malli

Naulaa Kiloa Naulaa Kiloa

28—20 32
28—24 30

2,25 34 2,38

28—25 32
2,102,10 30

2,25 32
2,10 30
2,10 32
2,38 40
2,38 40
2,38 36
2,38 36
2,38 34
2,38 42
2,38 36
2,10 30
2,10 32
2,38 36
2,38 36

28—26 30
28—26 S 30

2,25
2,10
2,25

28—27 34
28—29 34 2,81
28—47 34

2,81

28—47 S 34
2,53

28—55 34
2,25
2,53

2,53
28—48 34

2,95
28—51 34 2,53
28—50 34

28—54 30

2,38

28—58 34

28—54 C ! 30
2.10

Huom!
2,53

0,35 kiloa korkeampi painekovaa vauhtia käytetään eturenkaissa 5 naulaa =Ajettaessa
kuin yllä on mainittu.
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XXII Luku. YLEISIÄ VOITELUOHJEITA
Järjestelmällinen voitelu on autolle elinehto,

jota ilman se ei voi toimia taloudellisesti ja tyy-
dyttävästi. Voitelun merkitystä ei voida tarpeeksi
voimakkaasti painostaa. Buickin omistajalla on
käytettävänään tekniikan mestariteos, mutta vaunu
pystyy antamaan parhaimpansa vain silloin, kun
sen voitelusta huolehditaan asianmukaisella ta-
valla. Voitelu on pyritty tekemään niin automaat-
tiseksi ja yksinkertaiseksi kuin mahdollista ja toi-
selta puolen on koetettu asettaa kaikki voite-
lupaikat helposti luoksepäästäviksi.

Rasvan pusertamiseksi laakereihin asetetaan
pumpun suulake kuppia vastaan ja painetaan
pumpun varsi sisään, minkä voi helposti tehdä
yhdellä kädellä.

Kun pumpun suulake painetaan kuppia vastaan,
tunkeutuu kupin suu pumpun reikään, niin että
yhdistys on täysin tiivis, ellei pumpun kaltevuus
kupin akselia vastaan ole yli 25 astetta.

Kun mäntä painetaan sisään painaa se rasvaa
suukappaleen ja kuulaventtiilin läpi kuppiin.

Valittaessa voiteluöljyä vaihdelaatikkoa, taka-ak-
selia sekä runkoa varten on sääntönä, että vain
paras on kyllin hyvää. Sama sääntö pitää paikkan-
sa myöskin moottorin voiteluöljyn suhteen. Ke-
hoitamme Buick-omistajia käyttämään siis aino-
astaan suurten tunnettujen liikkeitten voitelutau-
lukoissa suositeltuja öljyjä.

Pumpun onttoon mäntään imeytyy automaatti-
sesti taas uutta rasvaa, kun sen varsi vedetään
kokonaan ulos.

RASVAPUMPUN TÄYTTÄMINEN.

Päässä oleva kansi avataan ja mäntä vedetään
kokonaan ulos, jonka jälkeen säiliö täytetään en-
siluokkaisella konerasvalla, ei liian täyteen, mutta

niin tiiviisti, että väliin ei jää ilmarakkuloita. Kun
pumppu on täytetty, asetetaan suulake jotain kiin-
teätä esinettä vastaan ja painetaan mäntää nope-
asti muutamia kertoja kunnes rasva alkaa tulla
suulakkeesta.

ZERK-RASVAUS.
Kaikissa malleissa on Zerk painerasvaus järjes-

telmä, joka on todettu erittäin mukavaksi ja siis-
tiksi.

Siihen kuuluu rasvapumppu sekä joukko kuula-
kuppeja kaikissa voitelua kaipaavissa paikoissa.
Kaikki kupit on sovitettu niin, että voitelu on
saatu mukavaksi.

VOITELUKOHDAT
RASVAPUMPUN KÄYTTÄMINEN.

Ennen rasvaamista on kaikki kuulakupit huolel-
lisesti puhdistettava, jotta ne eivät pääse tukkeu-
tumaan ja jotta laakereihin ei pääse likaa.

Sivuilla 34—37 olevissa voitelutaulukoissa nä-
kyvät kaikki voideltavat kohdat. Samalla on mai-
nittu, kuinka usein niitä on voideltava ja minkä-
laisella voiteluaineella. On muistettava, että öljyi-
sille pinnoille helposti kerääntyy likaa, joka voi
aiheuttaa suurta kulumista, jos se pääsee liikku-
vain osien väliin. Siksi on pidettävä kaikki voite-
lukohdat mahdollisimman puhtaina.

Seuraavassa luettelossa on mainittu kaikki voite-
lukohdat sekä kuinka usein niitä on voideltava ja
minkälaisella voiteella.

Joka viikko eli joka 800 km:n
jälkeen

ZERK RASVAPUMPULLA

Etujousien yläpuoliset sidepultit 2.
Etujousien alapuoliset sidepultit 2.Kuva 58. Zerk rasvapumpun käyttäminen.

Etujousien etupultit 2
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Etujarrujen kardaaninivelet 2.
Etujarrujen sisäpuolinen vipuvarsi 2.
Kääntöpultit 4.

Joka kuukausi eli joka 1500 km:n
jälkeen.

Etujarrujen ulkopuoliset kardaanihaarukat 2.
Yhdystanko 2.
Ohjausnivelen etupää 1.
Ohjausnivelen takapää 1.
Etujarrujen välivipu 2.
Virranjakaja 1.

Pyörän navat 4, pehmeällä konerasvalla (reikiin
voidaan kiertää Zerk voitelusuulakkeet jolloin
voitelu voidaan tehdä rasvapumpulla).

Ohjauslaitteen koppa täytettävä samalla öljyllä,
jota käytetään vaihdelaatikossa.

Jarrupoljin 1.
Kytkinpoljin 1. Joka kolmas kuukausi taikka joka

4000 km:n jälkeen.Irroituslaakeri (käsin täytettävä rasvakuppi) 1.
Poikkiakselien voitelukohdat 6.
Takajousien sidepultit, yläpuoliset 2. Kampikammio. Öljy lasketaan pois ja sijaan

pannaan uutta öljyä. Öljyn tasoa on tarkastettava
joka päivä ja aina lisättävä öljyä niin, että se ulot-
tuu mittapuikossa olevaan »Full» merkkiin saakka.
Öljyä menee uudestaan täytettäessä: sarjan 115
vaunuihin 4,7 litraa. Sarjojen 120 ja 128 vaunuihin
5,7 litraa.

Takajousien sidepultit, alapuoliset 2.
Takajousien kiinnityskohdat 2.
Takajousien takimmaiset nivelpultit 2.
Takajousien kiinnityskohdat akselilla 2.
Takajarrujen akselien sisäpuolinen laakeri 2.
Takajarrujen akselien ulkopuolinen laakeri 2.
Käsijarru 1.

Vaihdelaatikko ja taka-akselin koppa. Öljy laske-
taan pois ja sijaan pannaan uutta vaihdelaatikkoon
sopivaa öljyä.Vesipumppu 1.

Kardaaniakselin laakerit. Täytetään pehmeällä
konerasvalla.KONEÖLJYLLÄ:

Sytytyksen säädön hammaspyörät ja akseli,
muutamia tippoja.

Virranjakajan roottori. Nostetaan ylös ja huopa-
sydämelle kaadetaan muutamia tippoja öljyä.

Käsijarrun pultti, muutamia tippoja.
Jarrulaitteen nivelpultit.
Ger.eraattorin takalaakeri, muutamia tippoja.
Käyntiinpanonastan akseli, muutamia tippoja

kannessa olevasta reiästä.

Kahdesti vuodessa tahi joka 8000
km:n jälkeen.

Tuulettajan napa täytetään öljyllä. Katso si-
vua 22.
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AAKKOSELLINEN ASIALUETTELO

A.
Aikainen sytytys 24
Akkumulaattori 31

Jäähdyttäjän puhdistaminen 24
» tyhjentäminen 23

Jäähdytys, selostus 21
Akkumulaattori, hapon ominaispaino 31 Jäähdytysveden pumppu 22

» hoito 31 » lämpömittari 23
» selostus 31

Akkumulaattorihapon ominaispainon mittaa-
minen happomittarilla 31

Jäätymättömiä jäähdyttäjänesteitä 23

K.
Akseliväli 9 Kaasusekoitus, liian heikko 41Alkulause 4
Ampeerimittari 28

» » voimakas 41
Kaasuttaja, selostus 38

» esilämmitys 39B.
Bensiinisiivilä 38 Kaava, jarrujärjestelmä 53

»
, polttoaine järjestelmä 39

»
, sähkölaitteet 30C.

»Choke» (Kuristusläppä) 39
»

, voitelu 32, 35»

Kampiakseli 19
Kampikammion tuulettaja 21D.

Delco Remy 24
Kardaaniakseli 9, 45
Kardaaninivel 44

5

Duco 14 Katkaisija, valojen 26
Katkaisukärjet 25E. Katto, katettujen vaunujen 15

Ensimäiset toimenpiteet, ellei moottori j. n. e. 16 Kiertokanget 19
Eritelmä moottorista 8 Kitkakytkin 10

Kitkakytkin, selostus 13, 42Esilämmitys 38
Kitinä ja räminä 15Etuakseli 10, 48

»

Etupyörien sovittaminen 48 Konealusta oikealta puolelta 7
» vasemmalta puolelta 7Etupyörät 48

Etupyörä jarrut 53 Korin hoidosta yleensä 14
Koskettajat, katso katkaisukärjet 25

G. Kuomu ja sivukappaleet 15
Generaattori 24 Kytkinkaava 30
General Motorsin koeradat 2 Kytkinpolkimen tarkistus 42

» voitelu 43
Käsijarru 54H.

Hevosvoimaluku 8 Käyntiinpano 39
Käyntiinpano, valaistus ja sytytys 24

I. Käyntiinpanomoottori 24

Iskuvaimentajat 10, 51
Ilmanpuhdistaja 41
Ilmanpaine 57

J.

»

Jakopyörät 19

L.
Lakkaus 14
Lamput 28

Jalkajarru 53
Latausvirran säätö 24
Lataussuhde 24

Jarrut, tarkistus 10, 52•>
M.

Jouset 11, 51•

Jäähdyttäjä 21 Merkinantotorvi 28
Matka- ja npeusmittari 49
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Moottori, erittely 8
» selostus 18

Takuu 5

» voitelu 20
Talvikorjuu 15
Tarkistettava, etupyörät 49

Moottorin numero 9 »
, jalkajarru 53

Moottorivikoja: »
, kaasuttaja 40

Mottori ei lähde käyntiin 16 »
, katkaisukärjet 25

» käy epäsäännöllisesti 17 »
, käsijarru 54

»
, ohjauslaite 50Yksi tai useampia sylinterejä iskee säännölli

sesti tyhjää 16
Myöhäinen sytytys 25

»
, tasauspyörästö 46

»
, valonheittäjät 29

Männät 18 »
, venttiilit 19

Tasauspyörästö 46
N. Termostaatti 22

Nelitahtiperiaate 18 Tuulettaja 22
Nokka-akseli 19 Työntötangot 19
Nopeusmittari 49

o.
v.

Universaalinivel, katsokaa kardaaninivel 44Ohjauslaite 10, 50•>

Ohjauslaitteen lukko 51
Ohjauksen lukko 51 V

Vaihdelaatikko 10, 43
P.

5

Vaihdeasennot 43, 45
Paineruisku — 58 Vakuumisäiliö 37
Painevoitelu 20

•<

Polkimen tarkistus, jarrun 52
Valonheittäjät 29
Valojen katkaisija 26

» »
, kytkimen 42

Polttoaine 38
Varaosien tilaaminen 5
Varaosat 5
Vaunun talteenpano 15
Venttiilit 19

Pyörät 10, 54s
Päällystys, katettujen vaunujen 14

Vesipumppu 22
Vipuvarret 19

»
, avonaisten vaunujen 15

R. Virranjakaja 25
Raideväli 9 Virranrajoitusvaroke 28
Rasvapumppu 58 Voitelu, generaattorin 26

»
, irroituslaakerin 44

»
, konealustan 58

Renkaidenilmapaine 57
Renkaiden irroittaminen ja kiinnittäminen 54, 55
Renkaat 56 »

, moottorin 20
5Rungon voitelu 43, 58 »

, ohjauslaitteen 50
Runko 11, 54 »

, tasauspyörästön 58»

»
, vaihdelaatikon 44S.

»
, vipuvarsien 19Sarjanumero 9

Sylinterien läpimitta y. m 8 Vuoden 1928 mallit 6
Värinäntasoittaja 18

Y

Sytytyksen asettaminen 25
Sytytyksen katkaisija 27
Sytytys aikainen ja myöhäinen 25
Sytytysjärjestys 26
Sytytyskynttilät, tarkistus 26

Yhdystanko, tarkistus 48
Yksityiskohtainen selostus vaunusta 8

ö
Öljynpaine 20

Sytytysvirrankatkaisija 27
Sähkölaitteiden tarkistaminen 36

n<-i

T. Öljynpaineen mittari 20
Taka-akseli 10, 465

Takapyörät 48
Öljynsuodatin 20
Öljypumppu 20
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i MERKINTÖJÄ VARTEN.TAULUKKO VAUNUN HOITOA KÄSITTELEVIÄ

Takakannen sisäpuolella on taulukko, johon on
koottu joukko voitelu- ja hoito-ohjeita. Tämä tau-
lukko on laadittu mahdollisimman keskitetyksi,
jotta se on saatu mahtumaan yhdelle sivulle ja
siten mukavammaksi ja havainnollisemmaksi. Jos
voitelusta tahi tarkistuksen suorittamisesta jossain
tapauksessa syntyy epävarmuutta, voidaan yksi-

tyiskohtaiset ja tarkat tiedot löytää, joko voitelu-
kaavasta tahi asianomaisesta luvusta.

Tällä sivulla on taulukko, johon on merkittävä,
milloin voitelu on suoritettu asianomaisen taulun
mukaisesti ja kuinka monta kilometriä on ajettu.
Täten voidaan aina nähdä, kuinka kauan tahi
kuinka monta kilometriä vaunulla on viimeisen
voitelun jälkeen ajettu.

Tarkastettu ja
voideltu seu-

raavan taulun

Tarkastettu ja
voideltu seu-

raavan taulunAjettu
Päivä Päivä

Ajettu
KilometriäKilometriä mukaan Kilometriä mukaan

1234! 1234I;

I I

i !

; l

i
I
!

i
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JIJ %J 1 \J IV VOITELUOHJETAULUKKO

TAULU N:o 1. TAULU N:o 3.
Joka viikko tahi joka 800 km:n jälkeen. Joka kolmas kuukausi tahi joka 4 000 kmtn

jälkeen.
Autoöljyllä:

Sytytyksen säädön akseli ja hammaspyörät
Käsijarrun pultti
Jarrulaitteiden nivelpultit

Autoöljyllä:
Kampikammion öljy vaihdettava

Generaattorin takalaakeri
Virranjakajan roottori

Käyntiinpanomoottorin etulaakeri
Käyntiinpanopoljin

Vaihdelaatikkoöljyllä
Vaihdelaatikon öljy vaihdetaan
Taka-akselin » »Konerasvalla: (rasvapumpulla)

Etujousien pultit
Etujousien sidepultit
Etujarrut
Kääntötapit
Yhdystanko
Ohjausnivel
Virranjakaja
Jarrupoljin
Kytkinpoljin
Irroituslaakeri
Jarrujen poikkiakselit
Takajousien sidepultit
Takajousien alusta
Takajousien nivelpultit
Takajousien alusta akselilla
Takajarrujen akselit
Käsijarru
Vesipumppu

Konerasvalla:
Kardaaniakselin laakerit

Tarkastettava:
Tarkastettava, että vaunu pyörii keveästi
Tarkastettava etupyörien asento
Irroitettava ja puhdistettava bensiinijohdot
Tyhjennettävä kaasuttaja ja puhdistettava siivilä
Puhdistettava vakuumisäiliö
Tarkastettava ja puhdistettava generaattorin ja

käyntiinpanomoottorin kommutaattorit.
Tarkastettava valonheittäjäin asetus.
Tarkistettava etupyöräin laakerit, jos tarpeellista
Kiristettävä jousisiteitä, jos tarpeen
Tarkastettava ja puhdistettava sähköjohdot
Tarkistettava jarrut
Katsottava, että akkumulaattori on lujasti kiinni
Kuivattava jakaja, voideltava nokkaTarkastettava:

Jäähdyttäjään lisättävä vettä, jos tarvis
Akkumulaattoriin lisättävä vettä jos tarvis.
Renkaitten paine mitattava, naarmut ja reiät

Tarkastettava katkaisukärjet
Tarkastettava jousisiteet

täytettävä
Vaunu pestävä, jos se on likainen

Tarkastettava, että kytkinpoljin liikkuu vapaasti
Tarkastettava ja kiristettävä tuulettajan hihna
Tarkastettava venttiilien väljyyttä

TAULU Nro 2. TAULU N:o 4.

Joka kuukausi tahi joka 1500 km:n jälkeen. Kahdesti vuodessa tahi joka 8,000km:n jälkeen.
Autoöljyllä: Tuulettajan napaAutoöljyllä:

Ovien nikkeliosat
Tuulilasin nikkeliosat
Konesuoj uksen kiinnikkeet

Tarkastettava:
Jäähdyttäjä tyhjennetään ja huuhdellaan

Vaihdelaatikkoöljyllä
Ohjauslaite

Bensiinisäiliö tyhjennetään ja puhdistetaan
Nopeusmittarin kaapeli puhdistetaan ja voidellaan
Seuraavat pultit ja mutterit kiristetään:
Sylinteriryhmän pultit
Kampikammion pultitKonerasvalla:

Pyörien navat Kardaaninivelen kopan jousipultit
Bensiinisäiliön kannuspultit
Lokasuojien, jalkalautojen, sivulevyjen, letkujenTarkastettava:

Tarkastettava, onko generaattorin latausvirran
voimakkuus oikea

sekä avoimissa vaunuissa tuulilasin kehyksen
pultit ja mutterit

öljyn korkeus kampikammiossa mitattava joka päivä ja öljyä lisättävä jos tarvis

GENERAL MOTORS NORDISKA AB.
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